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 هجن دور و نغالوف هلا نط دب نا ریهز ناطر اط

 ك هج جد لدمروتک نلثم كو نس ردا رود زدت كي

 فیح دصو فیح نس هی روتک نلیدعرب كسردا رود لج 13

 (یونثم) عی ر د رازه دص می رد"
 * یدلوا تبصم هکزوا لد لهاددم یه *

 *یدلواتک الف هکز وا الب ؟زوا کز زوا*

 ء# رعالاح دص هلی درد و ن ساق اا

 ۲ * نا كالفا هن یدصش یتبر کل واود ٭

 هناع“قح رولکهت ن دلا یرغ نداعد راهقلا دحاولا هم مکا

 هديا راتب انع هروک هنتمه هرجا ندع تنج یرلت مضح یلاعت و
 مکنوج ۰ دیارشاج هروک هئس هدهاح ه در وما تطاس جد

 ی دا نیلس# و ارقف تیاج هلغلوا لقتسم تطاس مما شترغ
 هل اسحاو فطل هکلب هبعا هذخاءوم هل راهانک

 تأزاح هلش الع بودا هلماعم

 ییاعت دمرک و ده حب رود

 كن رات یو وشا هدیه اشتمش ترصح هاونیقفوم “هراس

 هدنراراظن ماکنه كنرایرضحیدنفا اکو لتفوطع نس االس
 ردشلوا مات ن رق قر هنلوا لیثعو عبط هد هصاع "هعیطم

 ۱۲۸۴۲ هنس رعص ۱۵ ی



SANUS 

 ورخ ندادغب هلبایدید باوص یمتلعنبا زدفوصوم هلتفالخ
 عقاو نوک هبنشکی ینوک ی ب درد كنب رفص یلایلا زوتلا
 یرارارفتسا ه.دنف الخ ما کن هلبلج .هلسلسو سب یدیاشلوا
 هکیدیا تدمزپ . .(یهتا) . د ولوا لیپ ترد یرکی زویشب
 تاقوا عیبضت هللا نعد ال ام نایلوا قبسانم نادنچ هرعوتخوب

 ما رتلا نر کد لاوحا نالوا ورم ورب ندرالب هعنو لدتا

 هب راد هلوموب نقعیط لهدا دهن دتک هر هن افا قی رط هلکعا

 باکبرا هلو لبام هفلبس لاوحا قجالوا دن و جج ثعابو

 رد رب یک نم دنک دوخ یلیصا دوصعم قدلوا شعا راتخاو

 هرالاوحا وب دوحاب و هسرول واشود هنس هعلا طم یوک هناسفا

 یلایعت ق ج هسرشود بوغ رم هدنرظن رانایلوا فقاو ندلوا

 .داشاد هلمجولوای ر نح بلق هادارجور هلکعدنوسلبا تجبر

 ENE ا یا د لال اولس

 ١۱٠٤4( هنس ةيلعلا هنطلسلا راد بنام : نوي« ^ تع ع )

 راید روب مار او تجارتسا نوک ج اقرب هادرکب رابد ی ےکوج
 هروب نم هنس هليا تداعس و تاود ب ولوا ماک دوخ ید ندنا

 ان ER E عقاو هدرا ینوک ییشب كنلاوش

 هپهیلع تنطاسلارادو روبع ند اب رد هرکص ندنوک وا نودا

 رلبدت !ن ر سودرف كشر یر ؟ رهشلوا هلعلوا لخاد

 ( ها هجر یزاغ ناخ دار ناطاس تافو )

 (۱:۶۹ هنس مرکلا لاوش .۱۶ ین هيلع )

 م داکنورم هناا ل اھا« شیوا تورم هدنس اکلف رورپ نود

 مع ناد هاشداب رب هلي وب (i شوعوج توادع

 الواو ن درع نی نکیا طوسم هب رو شی ۰

 اع ناک دنردک و رهق عبو ووډ نطاسد هدیاش ماع



۵ — 

 هکیدنآ هد هج ردرب یربکو م ظعد لصعتسمارا * نینمولارمم|

 ند نا ْنيط السو لولم هلو ندافلخ هل هلک هتلامز و دنک

 تلع هکس# 5 لا وب سودا یدبا لکد شعلوا عاتسا

 ترسو تربع ثعا هماکح و نیطاللس كجلک هرکصند ودتکو

 تنکمو تردق رد قوب ند ودنک ارز یدلوا عفاو تعصف

 یدلوا تناعاو دادما هحرذ ن دنلام هٿ ندنرکنع هب : نکاراو

 هدادغب سفن یرغ ندناراوخ هنیظو نالوا هدزدحرس هک ربد

 یدیا راور اذک هنیکاوس كب ترد یمرکب زوی همان لوقوق
 نالوا ر ومأم هلمارخساو هتطرص مادخ ردا تمذح هثب ارسو

 هلوخد هنسارس تولخ كن رب كرل وو یدیا م داخ زوترد

 شعلواعضو هايس كنسرپ هدنع رع هحاسو یدیغوب یسهرهز
 راص نیتسارب ندسلطا هایسهن نده ردرب هنن رزواویدیا

 لوا رلنلک هس و تسد ندفارطا نیط السو كولم یدیاراشعف

 دوسالا رج یهایس لس لوا بودا ترا ژ ز یسلطا نسا

 E یدیارآ ندا بنا رھ لیک هلکشا لیبقتیک

 الا ه داغ هد رابتعا هكدا شعارابتعا ر دف لوا هماشتحاو

 دماعهایس یکهدنشاب و تولو اراوس هدننا رمشبسازپ دئلب و

 هليل اک هکر دنا ردیکب ورید ا شو ب اق هن زوب نناسلیط كس
 ماوعو صاوخو ی دنا زلوا ناکدا هم اشنا هاج هحو

 ضعب و یاب ورد هکیدلا زا ردبا م احدزا هلمجورب « دنرا ذکهر

 هرکه جت ارک لوا تح یدیا زارتوط هیاربک یر هج ر دو هرګب
 یدشربا هرتاوت یعودلوا نوتلا ك ز وتوا یدناوا باسح .

 عامسا یا یدنا رول ایاتجا تساخ یفشخاوف , دعوا

 ندهن ریش سو یا تاسحا ۹ دراد واو تاغ

 نیک دانا زوفط رد هفءاخ ید زوواو رد هدئط) یعسبزوئوا



 سا هه اس

 لاومایدتبا وک اله ید روتکهنن رظن یبا ی دوتنو یباولا
 هتفهف ردفو تلخ دم كس ەد ملست یا ردقلعتم هزب هرهاظ

 هفیلخ سا یدید هللا راضح ۱ همروضحو راکشا یتالوانانپ و

 . ادب رزرپ ضوحر رلودتا رفع نه هفاللماراد بودناتراشا ٠

 یدرذیا فیطات هدناقالم نیح هج رکا هیهفیلخ هکر رد یعدلوا
 هننروضح نوک یم درد رایدف رب و ماعظ نوک ج وااما"

 هرفصو ریکشب و یدیدزوشعا لس اکت هدقارادن انمیوروتک
 بودیا عضو هنکوا هلبا مارکاو ظعتو راضحا همعط "یناوآو

 ینول ك روک هقیلخ رلیدوق وید ماعط هللا رز هنساک یکارب و
 یا ید وکح اله یدکح درس ها یورد تولوا رفتم

 هدکعا عجب لام ردقو نسرولوا زوض نوهت رورفم *هفیلخ
 هیادعا عفد ن وک نودیا سقت هرکسع یدیا هت كدوصقم
 یدید رد لک د یربغ ندنو دوصتم دوخ ندلام دعا یعس

 یبحاصم هک مع* نیدلا ماسح یدیا ددم هدنتف کن هنیلخاما

 یدیارید رولوا هریت هللا هقیلخ لتق مل اعو ید ردنا عثسم یدیا
 تشاع رار د یدبا رلد هاتف ییا سوط صد هج اوخ اما

 هک رلیدکود ردقلوا هللاا و تسد بوراص هدوعرب یصعتسم

 هرکصدن وک جاقرب هبلع یلامت تلا هجر یدلوا لباژ ینابح
 لاصت الا لع هک ید تدم هک ر یدتا ودع یاب اب

 ندقاوسا ی التف نادیا هدع یدیآ بهلو لتقف راک

 یدرب دا مه طق ید نفارطاورمت نيج وړ ورود
 تافتلار وظم الصا تولوا مورخ ندنبساحر يا نااما

 هددس هس رح مصعتس كس زارعش یدعسندلا یصم مشیدلوا

 7( علطم) ردو یللظم هکردراو یس هدنیصقارغرب
 مهعتسم تله لاوزر * نیهزرب نینوخ كشارب رب نودرکر ادیاش



 سا از —

 نوس راو مدا دتعهرب هنه اکر د كنوب یکب ات برخ كندج وب
 هکیدنش نوسرابقب بوراولب ید هنس ودنکو  هتلود یالکو و
 لدادغب ل وصح هنس رهد هرکصندن و و هاکه رو لام هدلاح

 مالسا لها یه یاب هلغل وا نماض هکلرب و 1 الا ی

 یدعا ید هقیلح یدد نوسلا یچس هغم ردلاق ندنرزوآ

 رول وا ندنس هس رول وا كمك ندنس هدهع كط اصم وب

 رلید ردن وک هیوسک اله هاک راب ب ودیا باب حف ییودتک ود
 دماعا یراک هرز وا م دمعت ن یدلوا ق الم هر وک اله نوح

 یددردکس نامرقو یآرهرکصندنوب مد ردنلع هکم ردشربا

 هلکزس ید وصوم اضع یدلک هب هقیلخ بودا تد وع نوح

 نږرخد ودنک دوخابو هادکم رونک هد وجو یدنز رفردپ
 , هلا مش فارشاو نایعا نامهردکمرو هرکلغوا نس هریشمهابو

 هلعوایکیا هفیلخ یس هتربا ناشو یدبد ل هراو هن روضح

 فارطا ماکحو اما و فارشا و ناسیعا یرادقمزول یدیو
 هلیلغوا کا ی هفیلخ رایدراو هنس ودرا هل اتسزو بز عاوناو

 رلب د روشا ےل 7 اس بودا لادا هنهاک رخ > نو رد اع

 نآ لوا ورلید روش ود هک اله اخ نس هج هد دحاو ناو
 هلک هر و درا بوغارب نغارب و تا سک ره هکر اید ردتنا ادن

 قاحلا هی ادهش "هر زو را رولکح حوف جوف مالسارکسع

 دقرع مدآ كس شعز i وا هکر ږد هل محو وب ید ر روئلوا

 حارخا ند رارب نالوا یخ و هدرارب راط یدل وا مدع رگ

 دوجوو ناعاخ كرتو دوبان هليل وج ناج جاتح هیوص هرطق ربو
 هد ادب ي وک هعج نوح ردلکد دودعم ند دادع وب رلتدبا

 قبال هزب زون رب هکیدید بودیا باطخ هی هفیلخ ید راو
 سیافن بوحآ نبازخ باوبا هفیلخ هلبار اضحا هس راو هن



RR 

Rrا وسزو اذخ کیک هو جتراو م هرضل  

 رایجلبا نلنکش هب هقیلخ مدقمامارذهاک رد رک او عیطم

 1 مونا ماوس دادب یارع هدنرلکدتآ ع وحر ند داده

 هراز یخ تودنا مآتشد ردقل وا هنت رل لبا یداولع

 تبوزدنوک ر یسقاسب ریزو تفاعرلب دلنا راقلفات دب یک كم روکو

 یدنا شعا عاخرا هک اله تماس و خارخا ندمآوع هجا

 هدایز ئشضو بل قکراو هب وک اله هک زایوکدب ناجا
 بج هک نسب هید هعصعتسه هکیدید هتزلبشلبا كل هنیلخ بولوا
 نادنزونم راشهدنا کت هکر دنشعا اشا هلن وش ةكتورد ها ولام

 اوج بولکر البا نشلکد رکفتم ندنن ادنراک تبقاعو رام
 دار زو یدتبا داش رسا ند رب زو ك2 درا ضرع هر هقیلخ

 هد هطخو هکسبقدیا لا اسزا هلیجتیانادهو هرج لاوما یدتا

 فرط ریز و 1 هلوا بغاز هل هل طز مش كن |داب نما
 لواو ردقه ار هب کاله ید وصقم كنا رال وا هدنف الخ

 ال ریزو ردقمراو هن زز وا بودیا مچ رکسع نال وا بتسفاو
 لد وطب كے ریزو مصعتسم ندذح لوازلبدنا تفیزت آر
 ندرنژو رارکت کن وج قعلوا زاوشد راک یدید رهصق ثلقعو

 یزبغ ند روصق ندربصق لقعو ندلیوط "هی یدتا راشنسا
 نالوا عق او و نولو( لفت هت ید هلو را روهط هت

 .. لوا دادب یار نوح نونشلوارب ره یر یف كباصم
 نیم جر یی وکتاله هاکراب یدلوا رم هدا" وید رکسع

 كنج ندنیفرط رارقتسالا لع نوکی للاو رلید روق هتس هلراتعم

 یمعلع نیا هرکصن دن وک للا رند زوا نزا وك ب رح و
 هکیدید هبدفیلخ بودا زاب یهتف باوبا وژاغایخد هنطیش رب

 ۱ هک زد رب لا ندنون شف رذنوک یشالف باط> ییسات ندا |

€ 
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 ۳ یا راسسوم رانات رک اسع هسنادوصتم قلوا لیوروم كلم دی

 - روماوب نس هديا مادقا هکلک هنفرط مالسلازاد دادغب و مایق
 ردنساق و نس هلی ند رقف دتع وب نیک هلوصح لیطع»

 .دکیدیا شلوا عقاو هدلحرب وب نس مدیا شارط نیشاب كشارطا
 ءوک اله (دصذ) یدیا لوغشم هنب رسن هدح المع ال وک اله

 یدیا یلغوا كناخ یروف یلغوا یب درد ربع ن یکتج لابط
 در وک اله یدلوا سلاح هکلم .تخن نوچ نآ افوکنم سا ردارب

 كرلناو ی دتنا .د نهان هنر رس هدسح الم عالق بوضوق رکسع

 هر ریگنجهدعاق نیک د هماش هرکس دنا در طیب ن زلاوج

 نس هديا كر هرزوا یلاح هسرولوا هلبا دفیلخو نس هدیک.هززوا
 نس هديا ارحا ینهب ریکنج *هدنعاق یخد هدلا هنس زدیا تلا

 هربهس *هضبق یرتکا کل هدح الم عالق یدتا شر اتسوبد

 ههاش روخ نالوا هدحالم لولم یدلک هناقرح نوج ید روتک ۱

 هج اوخ یش ادنرفو یلغوا د ل وا ید ردنو ڪک ییعلبا
 ردد هواس للصاو یدبا سوط اینم رک یو دیش نی ډلاراصن

 یدردنوکرلیسلیا جد هدا دغی ندلح لوا یدردنوک بوشوق

 نوعا کودجا دادما داعسا هر ودنک هدنعف هدخالف عالقو

 دادند رک | هک ی داو ینو مص وص الخ كنس همان ویدا شنزوس
 هس رول وا هاک رد هج وتم یس ودنک بودنا بارخ نیس هعاق

 رول و ناما ند یمظحم هس رر دن وک, نلغوا هلا یز زو دوخاب

 ید ردنوک تشرد مچ وی هر واوا ر عع ها وب نی ول او

 هقیلح ىدا ح رد د رکتاراوش م الک هج رھا دی دمو

 هلل وب بور دنوک هل اسر یاوجک نیډلاردب یز وج نا ید
 هد اس ند هک س وعن لد حول كن هد از مش هکیډ ریو :ماغس

 هلعلوا لاعفا روم رانا صعب روز عمو لاس هدرخ لو

 بس ا تم



 د و( ك

 لربسسپ یدتیازاب دریو باوج وئد یزیا رک یدتا
 لد غارف هک یدنا رولوا باس هصن هدنتخ کلا رک امد
 ردطورسشم هلکنا ثبداحاو طونم اکااعد ردات کر طاح روضحو
 ھکید زیو عیب * هب لاومو تاداسو ءاض نک شعا زود نهم

 هد راهب هانبا یهو ریل وا فاعم قاین اود تایم باخ ارخا

 هال یزلمزحلو یردام كناطلتس هکید ر و و یدلوا ناور
 نیراناففو رهدیا یرازو هحوت هلا داب زاوآ بوراو هتنوشرق
 زادقعو نتلاوحالارایغ ي رمکتخ مکنوج سب را «دیادنلب عیفر

 ۱ دادب ملاظ یوک الهو ۵ دا ءا کک ا هلکنوب یدنلوا دارآ

 ی ع وربش ھن د هعشر ندلاظم یو دادا تشو
 :, ( دانا تشهب دادغل تزاغو یوک اله ةة )

 نویسان زا مزا هخرکا هلان ةتعما هفلخ تداهشو

 لیطقت وید بولطم زاصتحخا لاو راشف زا رنک یی هعطع نشم و

 لاما طیصیمالک قاطو قانس یی طر فف دون راشم اکا

 ىسابع ةفيلخ هساوا هل واروئلواتآرع هلیصفت رادعمر هلةلوا

 یو دعو بابت یفا ر رب ینا نبا ی ریز و كل
 ندضفاورتعاجر ندتسلهانوکر قاقنایدانوعلع تاس

 ندنفرطتولوا یدوم هلاتقیر هثح او هضراغم هلءا هتسک كولبرب

 .قجراو بم ناوید رولوا لوتقع و حاوزحم هتسک خاقرب
 قخلوا لت کمنه هر هقیاخ ر دا تاھا هراس ل ھاو تاچ ضقاور

 هلام دوی هلعقارد |نافرف تساسهضفاوروتناعاهتسلها

 كن هیماغ تلود "هکلب هتناتفا یدوحو كن هفیلخ بولوارکلد

 تول وب شار طار دنلقرب ادشا وز دا عورش هنر ییادعتا

 شقن ینوعطع وب هتشاد هلا ر هری نیز وسر وزدنا شارط ےک نیش
 نیدتساع ءافاح ور مقراسو نقارع كلم ناناخ ناخ کا "رد



 بس 4 تن

 کرد یل لقوب مددرتو ههبشهدنو عب یدبد ریکنج ردکعا
 غیبت هدابع یه اکحا هک راشم ردنوکی لبا یتریضح لاعت هللا

 میسهدنرب كنادخ هکتب هکیدید بودیالوبق سد یزوسوب هدنا

 مرابا تافیلکت هم رکشل ج د مرر دن وکر یسلبا هسف ارطا

 هلل وب ردشعا ضرف زان تقو شپ هد زورن اش هز کرل دید
 مایق هدابع بوکح لا ندشیاره هدناق وا لوا هکر اشعا صا

 یارب هدلیب ره هکرلیدیدو رک یدتنا دنس جد یزما وب راهدیا

 ندنرش ابمو برشو لکا هدزدنوک بودیا رعا قوط ج وروا

 ردلوقعمو بسانمو لوبقم ید رحاوب یدتنا زد راشمروس ین

 هد بز ندتج اح ردق بر وک هل ینآرب نوا تل هک ارب ز

 رلنوسلب نیردق تمعن ات رانوبنپ هلبا باج یارب را ردنا لوانب

 فصل ند راند یرکب هر راذلام لبا یه هکر بدید ورک
 راد

 دیراجیادخ هکیدیدبونکب هدابزق وب ردشع | ها هکمرب وبار قف

 رد شعار يدقت هن رزوا طب رفتو طارفا نشرودو قزر كمدا

 ترسم هرو هضقان یس هدانز كداز نوح
 رولک مزال لادتعا

 رداق ه دنرارع تدم هکر د رومأم نینم قم .دابع هکرایدید نسر

 لاع عیچ ةکیدیدر هدیک هنفاوط هراک درورپ هناخ هرکرب هتشرول وا

 هناچاح بابرا هدلوب مد رح هک شید هلپ وباما ردین هلاخ كرك

 یضاق هرکصند سلاح لوا ریلی پسکو کین مانو نل دبا كللریکتسد

م هک او نردرفاکهکی دیاربد طظعاو ردنالتمهکبدنارد
 ېک کک ی

 هلابقتسا لاک بایرا یدربا هب ارام نوچ هلو یدخا قیدضت
 هرکهاشداب كس اکب یناعت قح,یدتنا هراز و راد( لاععتسا

 لا فتشا هنس اعد ملابقا دی نم م هکر دک رک یدا سس رفظ

 حد لوارایدتسا نیفلرب كل لس ندنا الشدو هما نس ا

 ل اوس ويد یدیمرول | هين اود ت ان وم ند نس ن اطلس



4۷ 2 

 تنارس یرلربت یدیا شمالوا هجوتع کاله ریدقت مت نوخ
 نانک ب عج" رایذ روتک هنناق یلوت بوت وطیب مدلاق لاس یدقبا
 هک دد ج دن نس ین رب و ود نخ ول یعدآ ساک نمهکندند

 . ظن لوا یدیااکت ندنیرظن نوج کناشیلاع هاش داب رب یک كس
 ناشلاےظع نسو یدتنا طح ندعالکو ن مدلاق ملاس ا نلاع

 ۱ یدردنوک هتساب اب ی ويد نس قد 2 هغلوا بحاصعم هرلهاشدان

 هنهح رتو ید ردلب وس ی تاويتسا هضاخ سلحت هتسوب

 یعالک ناجج رت و یدبا ردیا رابتسا ندشد اعا نال وا دراو

 یی یرغوا د هکیدید اکب نوکر ب یدیارلنا نایب هب ودنک
 نامز قوح هدنحا قلخرلشدا رکو دعا هلبا هاشمزراوخ د

 هنس رریو ناعا هغ اخ ناخ رک هکمدید ید ن ردک رک هسلاق

 عیلجب ناخ نوح هک مديد تصید هل ونس نی هدبا ضرع روس رب
 یزو ند زوش وبر ولق ندنناسا كدنوک ما اکوا یدرتق قلخ

 ند الغ اغ سا نب بوقاب ها بضع اکیو یدلوا خم شنا

 e كن رغوا دج ن نس شما نادان ی دوخ نس مدرونص

 مدلین هقلخ ر اش یرغ ند رار یودتیشرپا یعانرظو یتاناو
 هدنس ود را قئرا ید ن یدت 2 هرکصتدنا

 ریکنسهکر دلوقت مدنک بولآ مشاب بویم روک بان یفلوا
 نور ر هک دمع نیدلا نانه رب O اراک نوح

 ی ینکناسا رس هکر دنوک هتسکرب اک هکیدید یدنا اراک

 یرسنا یعأف جد ناهج ردص هل وا یزکبه ذمو تع رش
 ندم السا لها "هدیقع جد مکنح ید ردن وک هلتطظع اور

 یخ دونعم مال سا ناک را ل وا هک ز ادد زلنا یدلبا لاوس

 دی مت ندصب اهن تودنا داقتعا هنکلرت كراک د زورپ نالوا



 ت 8۷۷

 قرقو « یو ید ادعا كرالد یرمغ ندلافطاو تار وع

 نانو یک هار ھ نوح یداک هاښخ یعودلوا كس ید

 ندنوعج رابث ۹ شب نواید ردتا لتقف اموع یرانانل و ۱

 یدیغ و حور یدرب یریغ ند هتک ئ رق هجاک هر وب اشن

 هنصح ع الف ىس هسلق ل راراشم ز اب هضق تغرب ن ندوب

 لها یدردن وک هنس هرص اع كنا ییجرب ل وق ر دندن اساس

 ناهد درد الوا یدا شل واادن میظع یاب و هد ایم هعاق

 ید زا زواج ندنوک چ وا یژنکا بولوا اد نادند رو
 باب هکیدتنا نییعت میم اساب یبهنسک زوی دی یبحاص هعلق هکر
 فو وتم هد قلش تاب ید یج رو ررر هتک هدیل اس

 ندرلنو رل هکح دامح محو هند یادعا هدنتقو رم تولوا

 رکنج نا لود نوچ ور "هصق ید 2 حور یذرب هحاص
 ةعا هک ندا لالح ماما هدنسح لوا و یدلوا هح وتم هوره

 تاللا رکو یدلوا 2 هطساو'بولک هب یوط ید ا ناد وره

 اینغا صعتت بويل وا عناق هب باده لوا اما ئدلک لبا راتکشپ
 ید رد زاب هند بوبد نها كن هک ز ویا ید لوا یدللا

 یدتیا لاصیتسا هرکصن دلا وما ذعتاو راپنب کشا نس لا

 هرکبص رلبدت | زارد تسد لقرب یاس بورەك: هرمش رکشل سد

 لتق یرانالققابو یدشا ادجییهنسک ز وترد ندهباتص لها
 زویچوا هنشاب مدآ ره یدتا سفت ہرکشل نوعا كا
 نادلب راشو تارهو هر وب اشد ندنا یدشود مدازوت ر داب

 انو رڪ یل رع ناکس ؟هلجتو ارحا نیر هشرح تد اع ندناصقو

 ندنسهرصاحت تاره هکر ووا لقن ندناتنحرع *یضافو رای |
 نالوا هلباقم ه لوت ندماخ دزا تاغ هدنم اکته لاغتشا هل انک

 رایدتا مت قده ندفرطره رللوخ«مدشود هرزوا لا هدحرو



 ت 8۷٩ تس

 اهلتاق ره را دنا تو کش ییاوت انوانرب و نالف رلددتا ناوهو

 مدا رشیللا چی رات لسها ضعب یدک د لوتعم تزد یارک

 شمزا نیتغودلوا م دع هار كلاس نادتهوشذب كن ره

 .مکنوچ رها قرقصوید یدیا زواعخ نفت زول قددعرالتاقو

 فور و نداد كاد رمرات دمرتو یدلوا هحوتم هدمرتو ےب کنج
 تل اف نبع الم رخآ رلیدنا ر هراضذ و را هب راح هلاد رم

 کم ردلوا ی نکررودلوا یروعرب ربدتا ماع لتق تولوا
 زا لاحلا ق یدد نمرو هرس یز وجا ابد نا رک ځودنوي

 قش ن وطد كرلتر وع لج کص ردا ن را وج او بوران

 هلمجو ون تروع كب قرق زوب نوڪڪ لوا هک رار د رليدتا
 ا توکو یدع را مداپش رد
 ناوخ « دناشخ دب نیمز بودیک هناشخ دب ۳ هورکرپ ندنا

 لب نودا روبع 2 رک الن دنا نوک لدل هلا نالوتقم

 یدناراردآ مار ۲۱ ی ۲ مارطاتدس ی لب هد نیش نامز ید راو

E RRها  
 كيو ید ر ونلقا همج هد ر زویکیآ كب ب هکیدنآ هد هح رد رب

 ندنراترضح انس راب دج ه> اوج یدیا راو یعاج زویکا

 يللا هد لب ندیلاومو ځاشمو تاداس هد دتقو لوا هکردلوقنم

 هرشط او کشت ریهاشم رهاج یدیا راو مدا | یرادقم كب

 رلیدراقیح هریشطیرهش"یاها هلج ید یربع ندرلن وب رل دقیح

 هال اط ندا ید ردتیا لتف بو رردتیا مست ۵ رکشلاموغ و

 ها داش یس هلجو ر لدتا رلکتح هند رم رادع !تعاطا یدراو
 زاو هرس" ندنالوغم یامریز ناله س 3 تب راو هزبس و رابدت

 نس هیبا هج بوراو هروب شین یلوط ندنآ رلپدلوا لامپ
 راب دکا هپ را بولاص وص هجک یدب نوک ديو بودیا بارخ



 کت 2۷۵ افت

 رد رلیدراو هدف رط ناو ندناو نسالسو یوخ نوحیدلا

 ندنارلیدتیا ناور رهدرپ ن دنوخ ققوسره بونم وق ناوج و
 لوسر نوجا تلالد هداشنا قلهاو رایدلوا ناور قرف نزاعاس
 نتانع دانعو رابد رتسوک نلوپ مدع هلوسر ید راثاراند ردنوک

 بودا انز هلا لنز اشاحالوا نوسلکی د رللوفم رای دموق ندلا
 شیدتساانف تش د ۽ دنکفا نس هلج بویمو# درفر ندنزود ره

 نوروک یدوم هج رو تن مروا هح رمس ها رانا کک ل ھا
 كس هجن ند ییرک هلع و .تاضو راندلوا بیا
 فال دکل رابذتا ندیم هپ راح هلارلنوب بولک کک

 هک اله "لا یبیبروک هداب ز ندکیب .زوآوا بوکح هنیکیرانوب
 ىج وح یرللغوآ هر ee رنک رف رس 'رکتج راد ر وشود

 یدیاررید هم ناجرجندعدقاکاو یدتنادمان دمزراوخیاتعجو

 بوراو د يفرهسش وک یھ ندلوغم اراد میکرو رلناکرت و
 ر ورغم هننلف كحوق لوا بش لها رایدروس نسیساومو باود

 هک ز وب بوقیح ندنیکر الوغم هاکات رابدشود هثب رادرا بولوا

 ریل زم دان هش نوچ ېسن را رایدقا هليا غيت را یمدآ بیررق

 هر مش هک نوکح رنو ران دتا هظاحا یرهش رلبدلک لبا رکیب الب

 ر ه دا فرص ندنس ارج هکر ابدت را دصق یدنارلشع | ارحا

 كن . ح وار هدیا شی وشن یرهش لها هلا شطع رارطضاو

 هنرهش م دع نس هلج رلټ رهشرلندلوا لوغشم هل لوا لوم

 هلا رب دنو یار دادس اک وا ه دارمشیسنریارلید ردنوک

 بولوا مدقم هرز وانسا ناردار ندلجا لواو یدیا موسوم
 ی.دشریایدنا شعلوا نامرفقلوا pf نه ط ریکتح

 ۱ هدانز ندکس زو ند همرنع یدلوار ےس هل وغم رهش لاخلا

 رسا یاناوج نازو و نارسی و راددتیا ريق مدآ



 دست 82 تم

 رایدتیا لثق نم هل اب راو هسوطو ناز دنزام ندا راب دلک
 تلق كلها ن | رعساو ناشوحو رابدوق هنس لاکو ازاما

 تاداغ ید ندناقهاد رل دا ماعلتف تودا هنا ن راتمدخ

 ننهن م عزا لناطلسو رابدتا ارا( نت شخ

 کس لوا ندنا راب دتیاریسا یرانا بودیا طبض ی هملقو یدیا

 بودپا لابقتبسا یرلنا رابعیش یز یدلوا یر هج وتم نیطاش

 کید زاید الق خدا ضرایب هرکصرلندخا ارغا هنلنفر نح

 بوراو,هق ندنآ یدنلوا لتق م دآ هدایز ن دکی هزرک كنا ه دن ز

 ید یرانآ ی دراو هنادمه ن دنا رابدتنا کن دناهج نیسلاها

 ۰ ديمو رو قازع یزار دحوارابدتبا, ناشن یب.هکلندوبا

 * ,دینوک نیم هز راقارع تس رهشراح × (مطنر رداد

 *دوبنرکودوب دص رددص, نیصرعو لوط#* ۸

 * نآدبدیرصم هلج ناهجلهاکو ناهفصا*

 * دوب مظعم رهش ناہھج ےلقا ر دیاک*

 * اوه بآ لمزا ناهش ناهچ یاج نادمه ۱

 * دوبل مرح عقب نانچ رس ناهج رد *

 *,دوبنرهدب دیراشابم هچزا كت كي *

 % r So بس هر *
 *دالب هاش هنرکو دوجو ید رم ندعم * .

 *دونماع ههرد یروحهک یرد وبیر#

 بوراوهن وزغ ندنا رلبدتنا بارخ یدنو اهنودور درک ندنا

لو را6 دارم نوح ن دنارلیدتا لق مدآ كيىللا
 

 ةغأر ارا ندنعاطا نس بويعا تر هغا رد ند هب راحت هغارم

 یک هی هفته رب راندتا ةقارا نر مد نوا یک دنشود

 هبلغو فوخ هلمجو رب مالسا لها هدنقو لوا یدلاق سعاتمرب

 لنقیربک عج بورک هیارسرب تروعرب ندلوفم هکیدبا شا



 س N بس

 نبس هکر ایدید نکبلو رلید راو .هنب ږلتاق ییدیا یرالغوا كز ژنو خ
 لآ اا کار کا ک ودعا ریخت یکتا لو

 یاتفجو یوج یرالشوا : هرکصذادنو رلیدتا دیه شهلا: دارا
 تشمرو راوختوخ تش سورد ندنالوخم یر ره اشکواو
 هن رجس نادلب یرشو دی یک ناس یک ر اشر وم رک اسع
 هدربارهو زلدلوا هج وتم هندصق یرادوخو یانفا لیفلخو

 ری ی رهکتخ یدالکد داذعت لباق هک لدتا لف سوفت ردعلوا

 هنکر اوس كس زول هد دنف رس هرات ذلک هدف عفو دنک

 قیع قدسنخرب هنفارطارمشو یدیاشموقل سیف یمرکب و راذک
 یدافعاكنملخ یداشلوا یهتتم هیات هکدبا شمردسک
 ةبلوارسلم دانا ماوع زومشو رو رم مایا هم هربکست هکید اوب

 الوا کنج یدا م دلاکددتیماکعسا نوح هماقرضسارک شیک

 دو ركض ندا تولا غور هل زی دنف رس تافاضم

 هر ادعا تبحاص مالالا حو یسضاق ه عیار مول یدتنا

 نس هدسعو وفع هرانوبراب لک هزیکنج ینانیغرهیلع نسا وبا
 لتفو راردتلبا «ارعءكولب لولب ییانشو لاخریسنریا یدرب و
 یرادقم كد یللا هلبا ییاج مالالا حشو یضاق یدیاراردیا

 دج ناتطلس قعلوا هجولم هدنفرس ریکتح رلردلق لاس مدآ

 هنا دلب بودیاقب رفت نب رگشلو یدراو هناسارخ بولوا ناسارخ
 ر دتصرفتقو کنج س یذلاق لیلقعج هلاودتک ید ردنوک
 رکاسع كيف زو توا هلا یرلیضهب ندنسا مما نوا بقعتوبد

 یرلندبا دیقت ناما هرلندا دایقئاو تعاطاو قدر دنوک

 کا رایدتا هلن وا عفاولا یدبا شر اس واد را هدانا اخ

 لولب رب رب ا وا ضرمتم هبلکعا دابقنا رامظا تار

 هرولاشنو هپ وژنوحیدتا لاله یخ د یرانآ بولک ید نیعالع
 تن ۹ هم



NE دس. 

 در هروصقم ه دک دشد هعماج نورک ہرھش ید لوا راددراو
 هدارصصیدتا و یدقیچ هربنبولوا هدا ویدراو راوس نیک د
 ن روق رارابنا ید رالوفم كرویط یرکیراتا ردقوپ فلع
 هنن راتا ت ودلاشوب ن رلقودنص هش رش فیحاصم نوجآ
 دن رللا نب دهتعو امعنیرالوب و راسفا كني راتاورایدتبا روخآ
 ردلاح هوان الوم هکندید ه دهنخرب تاداس م دعم رادر و

 ردندکعسا یهلا "یزا ې داب مکاوا شوماخ یدد ید لوا
 دع ن دنا ر دل دکمک نس هتشر لاما ین ادز رهف یو
 بیاعمرکذ هرکصندد حک و دج یدیقیچ هربنم بوراو ههاک
 نودا باطخ هقلخ بودیا یتاطاسر د نایب و یت اسم

 لامیادخ ردا وا رداص مظع هانکرب

 یدلبا طلسم هزمس ءیاهکا یاضقو ینایمآیالب هک ب
 نع ردلکد نايب حاتح دوعو تاسا نالوا دوحوم م د کر هش
 هچرب سراف ییالک بحاح رشاد دا واکشآ ی رکلاوما نالوا
 هکر ید اراضجان رلکلمام لاخلا لاوما تاحا یدیا رایا
 عج ند رکسعیعب ندیناطلسمد رم نوجب ید هک هنبسنکو
 قارحا یرهش یدیاراشلوا ناسهشپ هد ره ناسیم ناو ارف
 ندت راع لاجر د ید ندپ وچ یاراسعرمکا نوچ ید ردتنا
 كل هناد ره دعلق لها رد | مو هنس هعاق ارام س یدلاقرتا
 تورودلوط لیس دن ال تاناوحقدنخ رخآ رايدر و نداد

 رلبدتباربسا نر زللايعو لهاولتق نلاجرو رایدلوب رفظ هپ هم
 لاو رار کاح کد ناف ع . .(رارتا هصق)

 کک یدشوق راوسامزا كی لیلا هنتوا كنا ید اراجت
 هتم وام مکنوچ یدردنوک هندادعاید رارج كاك ي نوا

 "کنج هک یراصجو ناکرا بوقبج یر ورمضلاب زاب دلوا رداق

 ند رس هکیدید



 س تس

 لئاس رګ هللا یی اسرا لئاسرو لسرردلپ هج وب هکیدیدو
 دیه مدت | حلب یس هکعر و داب دزا هنن داومداحاود ادو تولوا

 ہک ے رات ردشملوا مزال ییفر كنب راداراحو فد كنوبویدلوا

 ندنکللراد هلیدصف كلامربعس یدیا و رجه هنس شب نوازویتلا
 سکعنم هناطلسلاوحا یدلوا ناور ب وقلاق هنا نانابی رکسع

 بودیا راوطاو غاضوا قیقحت ید ردنوک سوساج قل وا
 راو یر کشا رب هکندتنا اهنا هضرع فق وم ك دنا ع وجر

 را واو ناتس نام یراناننس رد رام رومو روز لس کرد
 لولو زکا هکر د رلد هل وش ه دمزر ردناح تفآ یرلفاکشا

 تودنا دن هند الج دنک هکلف هش رس هليا تعاجش ا

 یح ار كاسو ح وب دم یاد دنعسورازر ودنا هتمز یور ۱

 تغارفو منت و رپ نام رف ندلدو ناج ه ريهاشداب راردبا لزرع
 ردب راع ونص» دنک یراسوپلم ۲ ح الس رد راربخ یب ندنت ذل

 خم هلس ن رلیشاوم ررلوا جآ هلسلف هربخذ و جاتح هب وص

 ید روغ وو یدوس نعل هلا یعود و رش كرانا بودا لیفت
 راردادع ذب اذل ذلا نتا بلکو ریّزمخ قح را ردا افتکا هلا

 رکشل هل ابو رار تح وغسم مد ب ودیا دصف نیراپاو دو
 هک اخ ی دعاقو یدلک هب ارا بودیا ج ورخ هلبا ناوارف
 هکی دتا نام رف هرلبو محو ی دلک هو رم ندنا یدقیب رب ار

 هللا بعراردب الامرمشلها هرکصن دن ویو را هقیج هرشطندرهش
 لاوما رکتشل هک ات را د یوق هد رهش ن راکلمام بودا اشتکا
 هزاورد توش ربا هیاراح هد 1۱۵ هنس سد رهدیآلاغتشا هتنراغ

 هوش هل ادرنسد م كیمرک یناطاسیا مما یدنوق هدنراوج

 . یسترا را دموقرثا ندرانا بولوا هج وتم رکشلناظف اح رابدقیح

 هنناق ریکنج رثک عج ن دالع هما بوجآ نسوبق رهش اراخشلها



AEE 

 یز رم اع نه رد راع یب ردامب ناد رو رايس هرقن

 هعلتسود جد نسرکار دشعا ییغتسم ندکل ام و ناد ران درباس

 دن ددر لر کا دوسو هدش و دما هرا د وب راحت بودا یس

 داحا دک أت بس دادوو تند نهبج وم كسردناهدعاسم

 دتناعا هللا ماخ مسو هليا یرج ینزج « دنتقو تجاحو رولوا «
 بکوم اب انسا هلکتا جارما هلبا رع رب یرب و ژرهدیا ماتقها
 دېر حد ندد ناطلس بناح رخآ رولوب دان دزا راهظتساو

 رهیلوابهانب ارادو بهاذ هتفالخ لب رپ یدک ابدا همان
 کنج را هیعا راطخا هن را رطاخ ید نس هشیدنا تفلاحو
 هنهار ضقنو هيا فالخ رکنا هکیدتنار رقم ندنلک وک جد

 یدل وا ر رقم ندنیف رط قایم و دهع هلمجووب نوچ هیقک
 كر ارا راب دلک هرارنا یرحاات ناملسم ز وبترد ند رکج تنالو

 ی3ا لاخ نا كناطلس هک یدیا هتسکرب هدنمان قلا ءانبا یکاح
 قفاوم هک یرب ندران یدتساتوعد هاف نرلضءد ندراحلوا

 قا ؟انبا قا*اتبا هد هبطاخم ءاننا یدیا شم روک یلوا هدمانا

 بولب بدا "یوس ییاطخوب سپ یدتبا باطخ هی ودنک ويد
 " یدتبا ذخا نس هلج بودیا اد میظع بل یضغرات ندبتسون

 عر هل ملشتحا بابسا هکیدننا مالعا هتک هتشک رب ناطلسو
 قیقح هکردلوا یراضرغو ردرلتساک هراب د و ندرات ات تنالو

 .رامکو ژ هدیا راد لاوحا عب ول و سوساج بویپپا رابخا
 ندتلود راددا تناغ جد ناطاس را م دنا رابخا هراب ات راد رک دب

 هناتسکرت بحوم الب مه و یدتنا نام رف هنلتق لراهانک یب لوا

 یلغوا 2 ریکنج هک یدتا كنج هلا ناخ ی وحو یدک رکشل
 نان اتو نیر هدص.هز اره رم و ن رالغوا رکج سد ی دیا

 یدتا عح بودیا بات رت ناوید مظعرب نیر هد از ناخو



 - 4 دس

 تشفاعیدلوا فلتینکا بولق فاعو داز ی لویخو باودو
 رفسباتساو ناود نال وا فلت یدلناتعجر رابتخابولاقراحات

 تجز رازه مکنوچ یدنا باسحیب رکسع یاسو رو مادخ و
 یرورعو هلدسح كل هزات هنن یدلک هنکدملا راد هل ر تعشمو

 یدلوا ظعتع ند راک و بولوا لوغشم هش وتو شع هلسس .

 یدلیب ندن را رظاخ شر كن راتمضح خش یلامش وک ل واو

 ید كنیرلت رضح ید ادغب نردلا دم مش هرکصفدنوبو
 ماسه و الع لاوحا ویو یدلوا ثعاب هنراه رش دوجو یاثفا

 را دلیپ یولغم بیس هنن رحم كکلام لواو هتتلود رابدا كنودنک

 1 (نییق یب ریکتسج لاوحا لاجا)

 (زیرتوخو راوحوخ نآ جو رخو )
 قفتم هد اب وب یهشلا ولو! ناسی ون خر اوت و امکح و الع یافتا
 ندنو ور ندشسمدآ رود هق السا لها هکر د رانایز مه و ہلا

 هرکصت دسح و ناف زط هکلب هل وا شم اش را تییصعرب مظعا

 هکر ری د هل وا شم اباک هعوقو هیظع هذ ان رب هلو

 لسانتو دل اوت لب كس هرز وا یودل وا یراع « د هللا تداع
 . هیلو راع لوا ناروتو نارا كلام همر ا توم هدخاربو هسلوا

 0 بودا حو رخندنیحتبالو نیدیب لاظلوا هدنح را 1۲۰ هتتم

 م هپ ودنک هکراو هن دودح هدک اتقبآأت نحو رفشاک دالب

 .كنسو یسهفان كسم یلیخر بوزان همانرب هدم ناطاس یدلوا

 تلاسر,یزر اوخ حاول دو هنا قی راقت ضعب ید و مشد

 ینلولواهلس كل ریگنا هک چا وب همان نوک مو یدردنوک هلیقب رط
 هرگ رزوا يفلتسود كنس هلا یسلاحم تنطلس ردنشور ندنوک

 كنس ندفرش هطعنردقوب مدنزرف كرزب رعندنسو زوم مزال

 ندامم هدز و ردنعاالععاکی ان یب یا دخ هک هدح كت الو



 تا و =

 كنوع ام ىس هدلاو ل زخ د هدفاغز *هلبسا و یدا نوتلآ لام

 یدتنام كنبرب هکدش اراثت وجا اهب نارک هئاد كبت هتتدامسرس

 ن٩ قر هکیدقاب هسصعش نیربنع رو یدیا رو هدکو لم *هنارخ
 . هفیطالا هت راسعب نوجا مصح هاتشا هعفد لاح و ىدا

 : لا نهج جش سپ یدل وا لس ندنحرات یدنفا هحاوخ
 هلکم ال ریو تصخر هس ولحنو یدنوص یهللا نادل رةصان همان

 هغملب هبطخرب هدنفیص وتو قي رعت كن هیسابع ءافلخ هرزوا قانا
 هدرلپس ابع تّعصوب هکیدید هدنن اوج هاش مزراو  یدلبا اشنا

 هللا رات فص وب هک نب هديا بصن هفیلخرپ ریس نب اما ودق,
 هقارقن هنعارلت السم هزامز ناتطاس جد حش هل وا فصتم

 تلود هکلب ردل کد قتال ق2 نکرابم نادناخ و و قارب

 بناجو اقا هدنزرب یرانوب قلاو وا هترا هیورخاو یوید -
 ك رلتوب هدب اوج ناسطلس ردکغا عاحرا هت رز تنطلسلاراد
 ندهللا ةت رکآ كنسو ردلک د هلراتع ن دنوی نادناخ ینادناح

 دکل كانا زل وا رضاح هدنن ایم یصان هلا ع یدیلوا كقوذ

 فصو هلا رام یرلنوب و لد | نعرو هکلف یتدخو هش وک

 حش راد راقیس ندنک وا یعش وب د رد نکل اما لس ندا
 هليا تنزو بیز ردق وو لمحت ردقو هکرازروتت یرلترضخ

 نیم نخات ندنکر وک یزوق هدنشابو نا نالوا هدنس هقزرا

 یس ودنکو مد ریدقت اب هجا زکسو مدتیا نیمضت هلا میخ
 رسکنع ندنآ یرلترضح حش سی یدنا ور هداس مالغرب زونه
 لوایخد ناطاس یدلبا تعحر هدادفت بناحو تدوع رطاخا

 هدکلام لوا یدلک بب رق هن اولح مکن وج ب وقل اق ندلحم
 یرکیو یدشوداراق هنت ز رزوا نکیا شمالوا عقاو قع راف

 یدلاق هدنتلا زاق یرارد اح بول و نوکس زدنوکو  هصک نوک



 بس ۷

 ج شدلوا بقر هشمودق كع نودنا بیرت ناود,

 تنور مک وج هکر اشم زا ےس رات لها ضعب ها لقث ندنراترمضخ

 مدرک هقاطذ نودرک عاتوا هوا و عیسو رب الوا مدراو هنهاک زاب

 یدیا شعنع هلا شوق عاونا ند رر رحو ساطا كلر تقه
 رر رح جد یشقنو رپ رح قاص ید یطابب نالوا شورفمو

 ناتسکر و رهشا ءاروام عانواوب و یدیاشخلوا نیمزت هلبا ریذیلد

 رمو هزاره رهو هن رلناخو یسامما ناتسلب ازو روغو هر رغو
 1 عاتوارب كج دا راذگکح جد ندنا یدیا نیل هش راهدص

 یسارس رانر زو فاب رز ناص هک م دنا رور ند رال
 هتواب هلا رازرو مربا یبانطا هلجو ید عونصء ندابدو

 قارعو رو اش و مر راوخ و ناس ارخ ن دقاتوا وب و یدبا

 رمو هزارهریم و یرانا-طلسو یراناخ ناتشربطو ےک و

 كن ودن ک بوک جد ندنا مکنوج یدیا راسلاج یر هدص

 تیا دوس رر وک
 ندس وجاو عباع ریس کودتا سولج یدیغوب ناکما هفلوا

 عصر هللا جز و رب و درز عاوناو توقا و للو عونصم

 ربصح جاقرب حوسنم ندصل اخ بهذیطابسب و یدیا شکلوا
  قلوا ندصلاخ بهذ طاسب کولم هد رصع لوا یدا ریذماد

 یر الاس هلفاق رنو مظن باب را مکه یدنا ندماشتخا مزاول

 دا نم ناطاس ٌهحاوخ هدعبیرابلا هیلعیلاعت هللا دجر یراالان الوم
 ریذلد خب رات یرلقدزاب یدنفا نیدلا دعس م وح ره ثلاث ناخ

 ربخد تلمس ن نسح ندنراک ءارحا هک ( هفیلخ نوم ًأم) هدنز
 حو ر.یدل مالک ن ریش هرش ود مان نارو کجا هک اب

 بهذ ید و و رات هلصف ندنس هن اک ولم زاهج رت اس هدک دا

 كی زك یرعحاو رغصا هکی دنا یصح ددع ق رو ندصلاخ



 E تب ۱
 هرکصندزا یدتا نایب یلاح عقاو بودنازار فشک ید لوا

 ندنرلل ومامو راب دلک هج هع هاش مز راوخ یدریماو ییاطخ

 بود | عج رکسع نب هد هلا هعفد رابدشود رهظم هزافتلا هدا ز

  یرثآ كلفرکاسع روتسمسر اضویدوروب هنب رزوایاطخ هرق

 نیکد هنوکو ب هکر ایدرپ و نوفضعنشلرب ہرا اطحو یدوروب
 شال نشود هرب یدیغو یرلک دن هج ابطوب ندمالسا وهب

 یدیغوح ن دنرامو كنس كهوبنا یارصصلوا یررا دم

 هدلح وب نکا كم هلا نیدلا تطقروک ذم هاشدان نیکد هر ید

 رک ذلا نیدلا جات ندروغ ءا رعاو ی دنلوا بیقلت ها ینادردنکسا
 نالوا بوسنماکا جدو هلاکو هر رغ هلفلوا توف ه دلحموب
 یولس ریس ناطلسو یدل و توق قراک بودا التسا دکل ام

 هلج خد كلا هلغلوا راتفرک هندن یسهفناط رغ هداتناوب ید
 ٠ رليدتا بیقلت هلا ضرالاق هلا لظ هعفدوت یدلبا كلت نیکلام

 هن لاه هللا هللا نیدلارصان یسابع هفیلخ ندنرورغ لاک سب

 هتفالخ راب ولع هسيا ندرلیسابع بوش و د لڪ تشحو
 تااداس هک یدیمرت تاللا لج دیس ود ر دقلا و قحا
 مانو كينبحاص هلا مان راتعا « دکلام لوا ندباسن الا حک
 علخ ى هللا نیدل رص انو بصن هتف الخ دنسم یروکذم یدبآ

 ردهغلاص تاغ هجرک |یدلوارشابم هنعجرکسع هلیسوزرا كحل
 عج رکسع كن ز ویجوا هرز وا یرلقد زاب جرات باب راالاو
 نیدارصان هقیلخ یدلواهجوتم هنفرط مالساا راد دادغببودیا

  خویشلا حش هلیقن رط تا اسر بولوا هاکآ ندعضو وب یخد هلن
 ید ردنوک هلابقتسا نیراترضح ید رورهس نیدلا باهش جش
 ناوارف رکسع قعلوا تفداصم هنسودراهدلعر بب رق هناولح

 یضقرپاو رلید ردنوق هب هعیفر لزهر و رایدتبا لابقتسا یه



 س ۳۵ دس

 کیا كوعج رهن ردشملوا تفاضا هنعسا كلا هلفلوا یس هدرک
 ردننکلم رویم تیاغ لشه ی ادلبو ارق هن مقاو ه دنفرط
 هبنفرصت سابل رة ابلاح رد وظع رهشزرد کر وا هنکالاراد
 لوا هلکع | رومظ ندکلاملوا رایهاشم زراوخ ردشلوا لخاد

 لوا شکت ندجم نا طاس روک ذم ر دیش وا تفاضا کلا

 قلود هد هبه تاهد ر دهاح ید هاشداب یعتلا ن د هلسلس

 کلم ج ازت هلا یروغ ندلا رفظمالوا یدبا شملوا :دعاسم
 ت تب رلکلم ام اچ اغوا توف نی دلار اا لوا بوشود
 مع كنج هعفډ جوا هلا یاطخارف ناخروک هرکص یدالبا

 ردد ا یسالوا ام دکنح یکلوا بو دبا

 باهش ندنسا ماو یی ودنک یی اطخرب هکر ررد یدلوا روسامو
 ردوب لاحیاضتعم هب ودنکریما لوا ه دکد لیا ریسا یربما مان

 .یدد مدناربب درب دک الخل مکلوا نس هدا مایق ه دتمدخماقم

 تمد خر کب ودیا نایمرد نماد ه دنتم دخ كرما لوا یخدلوا

 رکسع بولوا بچ ندننمدخ كبو ییاطخ یدتا دخ هتنایم

 یزبس هسلو ترهش كغودلوارسا هلا مالغوب كنس هنلننایم

 تج سو تقعشردقوب ند ییاطخ نوچ ریمایدیدمدیاردیادازا

 دی رب رب هجطو هکر ده داب ز ن دکل دازآ كليد اکب ید ر وک

 روئلواتراغ کلمام وید شلواتوف ارب ز مردلیب یفگ و مردنوک
 ین رفت هصحر حد نوا رس ندلام هسراو یربخمحو
 هکمردنوک یی مالغ د ندکمردنوک مدآ دا سپ یدید رولک بونلوا

 رلیدردنوک ب ودیا لیلد مدآ رب ههاش مزراوخ و رلیدتا جرت
 راکش قوجو رلبد هرب نوک جوا یرهش یدک هنکللا راد نوچ
 مزراوخ ید ه دنرکسع ییاطخ هرکصن دکد یا رلقلینام داش و
 یدتا لاا زاسفس) ییاطخندرماقمل وبع ويش ییبیغتكهاش

 بس 6٩ تس



 ب کف =

 رايد هزوک تصرف رایع دم یدرراو یخد هنت را ز انایخاو
 دقنح وبا ماما زکانا هکرلن دید یدیاتسم تبا ههک ربناطلسات
 هدا ز ناطلسر دشه یک هنحاکن كنبدلا رحمت حش هجبهزم

 هنیدلا مث "مش راد عا باج یش ےک ات بولوا ر وضح
 یدتاو یدلوا داتعم یدشر ارمح

 (نوعحار هللا اناو هللانا )

 بویق ه هدجسنیشاب سپ یدلواورابدنآ ه وص ییدلادحغوا
 یدتا ید ر دلا ند ه دس نیشاب نوچ یدنلکا نامز یخ
 یساهب نوچ كندلادح غوا هکم دتسا ن دن رعلا بر ترضح

 ندناهناطاس ید روس تباحا هلا ندد ناطلس یکلم نوجا

 نکل ار و یدلک هځغ ترض ح هداسیدلو | نایب تیاغب رابدر وربخ

 یدوف تربو نفکر ب هنیدزواو ید روتک نوتل آ ولطبوط
 تدرکا یدتاو ی دروط ه دلاعع فصو یدلبا لا نیشاد و

 جش رسو لق هتشبا كسبا رلیا صاصقرکاو نوتلا هتشا و

 ةکید رویپ «دنباوج
 (اروطسم باتكلا ق تل ناکو) ٠

 ید كلخ قوخور دیک كشاب كنسو ردککلم كنس ید كنآ

 دماوند ناطلس زر «دک ندکجوا كنس یخدزب ردیک یشاب
 مقاو بودیا روهظ ناخ "رکج بب رق نعو یدنودورک تولوا

 :  نڻاخفن هچبرت ثم یدلواعقاوهک لوا یدلوا

 ( هاشم زراوخ دج ناطلس رک ذ رد)
 لاوحایدلوا روک ذم هاشهزراوخ د ناطلسهدلوب مکنوچ
 ثعابو تربع بجومیداریاهلغلواندییارغ برغا هکلبندرداون
 حوت مز راوخ هکر رد رونلوا تأرج هنلیصف نیسلواتصت
 نادانآ كلا كلام لوا یدبا ییغوا كنفاب ىلغوا كم السلا هيلع
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 تضر ناو نانلوت :دوخوم,یدلوا تعا ی لاا
 كموح رم اح یا مو درب دلوا ناسرب ندلاوحالوا نانک

 لاوحا لوا بوروتک لاحرد یدیادوحوم ییاتک سن الا تان

 ندبارظن قیلعت «رعوبطم هعوجم وب هساوا هل وا یدنواتأرق
 سفال تاعقت هلینیع نیفمالوا ی اقحا كماعا تبغر ید ناوخا

 ؛یداو ربو رولقیچ قوج نددص هج رکا هک رونلوا لقن ندنباک
 كعیافو نالوا عقاو هدضرا هجو لاوحا و نکل رولشود هرخآ

 تعزع هنداربا هرزوا راصتخا س رد یجا كبا و ییرغا

 جش نوکر هکوب ( هیاکح) لیصفت قیف وتلا هلاب و یدنلوا
 ىدا شم روتوا هبا تعاجرب ندنراشسو رد یدادغب نیدلا دم

 ناق و زب هکیدندهدنیما رک ءانثا یدلوا بلا رکسهدنرزوا
 یرک ندلا مچ زوسوب یدلاق هدنراثک ارد لدا یس هط رو

 هدا رد هکیدلوا رداصوب ندنرلنایز یدلوا سکعنم هنت رضح

 یدشود هفوخ تیاغب بودیشا ینا نیدلادح حش نوسلوا

 ینکلرب و یدلک قانآ نلاب نکیا لاح شوخ هدعاعس حش نوکرب

 یراق دراقیچقعاپ بوی وق هنیر زوایشابو بوریدلوط یا شذآ
 زاید و رد کنوچ یدتیا بودناررظذ اکا ج ید روط هدرب

 دتسمالس كندو ناما نسرابد نیرذع ناشبرپ مالک هععبرط

 زر هدیک ندکح وا كنس جد زب و نسرربو كشاب اما كدتلیا
 هدندم زاو یدش ود هنم دق عش نیر دم حش رولوا بارخ لاعو

 یدتیار ومط کودید كعش
 ( ن دلا دم حش ت دا مش ثعا )

 ( هيلع لات هللا ةج ر ید ادغب )
 ددم ناطاسو بودا ظعو هدمز راوخ ندلا د و

 یدرولک هنظعو كن دلاد حس یدبا نوناخ هيج تا یسانا
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 ناسرب هر و دن ڪڪ ن دنلاح تکلع لواو نانعبه هرزودنک

 كنشادنرق یک ك نساباب یک یزنکا كناتس درک اما یدل ا را رولوا
 قوج قوج هو اه یودرا هلذلوا نادنسابحا كنسودنک یک

 هس | یخ میمع كل لکعا لاوس وید یرداج كز رع بولک
 نوح هرکصن د_زعق دادغب ید ا شلوا هاش دان ظرف بیس

 ناوئاوخ رکم یدلک هل ید موح رم "خش رابدلک هرکبرابد

 روضح؛ تباغ هنعضورب و شعا توعد ناطلسیکصاخ نوکر,
 هاشدان واتداعسرر د شهروا سوط جاقر هلا سوط تح شلوا

 كحق هلکلب وس انسان رعشم یناتهب هکلب اوکنش یک یودلک

 هدراوشط هيلع یاعت هللا دج ریدلوا ثعا هنتع رعهناجر تنر

 وانداعس ید هدرعس ناور هحرکا هکر ارد, !لقت ند هم ضعا

 تموحح محشاماف یداشلواره اظیع العسب یقن هدهاشدان

 یدلاق ندلع یسهغشا ندننایمو یدلوا ےل دیلکلاب هدننوک یتافو

 اه تا لوا عقاو قلوا راوس هلآ ٌهرکص) دنوکل واو

 ضصعب هدم هراخ رفق دع وب شعا تیاکحود یداوا حاتح

 یینداهش *اروفغم مش نولک هنسکرب نک ردبا تیحاصم هلا احا

 ) تس ) ردمالعو مع یر طح لا دت هما یدتالمن

 * درکناوس ر ادحار یموق ج * ردد انادخ د رح لوا *

 ناطاس هاشهزراوخو یتدامش یدادغعب ن دلادح حش لاحرد

 هاش داپ ولتداعس ځی رد افیحو ی داک همرطاخ یلاوحا كد
 ناه شع وا هنساعلاوس ناعدنو شیو نر و لک

 هن رهق ماجرفدب یادعا لیس قحا نوخوب مالسا لها کیلو

 رادرفد ه درکیرابد هلا موح ص مدلوا فساتم ود هیلوا التسم

 شلوا لخاد هلق رش سلحم هعفد هجتو شعا ط التخا نکا

 ۱3م رراوتف یدادنبی دلادع یداهش تموح رم نوح دا



 ره

 ممرورم نسوراب حرب نالوا مودمم هلږب مط مغلو بوطو

 لیکو و ظعا ردص ید بولوب رودصیرلب رش نامرف کجا

 ادرس نراترضح اشا یطصم ولتداعس ملاع هاشداب قلطم

 هلیمادخ نونامش مرح یراودنکو بودا بصن رالاسهس

 لزاتم عطق و رلیدلوا مزاع هرکب راد بناح هلا اشاب : رادیلس و

 یاس قو ه درکب راد هدن اقوا نعا لر هدیا لحا رح یطو

 رای د زوج لو هره رحاع

 (یور حش ت داهش رکذرد )
 . تراشا هصوصخ و ید هدالاب مدقاندنوب هیلعیلاعت هللاذجر

 ینودنلوا سالا هکنلم رزسم الروخ اشنا و دا تقس
 یز ا روز هاس ی دیا شمراو هنس هبل رح حج ره لع ه دمانا

 هدزارپ ضعب و شلا هنتسد ری زیسب رب نس هیحاتره تازام هزوا
 نس هصبیس هغو رهق هنسارقف تکلم لوا بودیا ان زا هعلق
 یزوک بوصبیبهمعاع یاس رطن مطق ندنوب یدباشلاص

 كل رلش ادرف نسو راد | لتق ییاشابظفاح م

 هاوخاو هاوخ یر هدارهش نالوا یراردارب ورد نسشع التق

 سالج | یهدارمش نالوا نسا یردوصقمو راب دتر اق هرمٌغط

 ظعا رز و هدنک وا

 عنم هلا دردهن یسالفع ضعب هنب یدبا كجا علخ نس ی

 ن راناقو نوح یر: ندسسو لر وفغم هاشداب س زاب دتا

 لر ار وز کنوج سپ یدیا شلوا ل وتقم هکلب هنشن هکبگا
 ناق لرد ا رهقو لتف یرلناو رابدلوب سر تسد هشادعنا

 مکرزاب و ید هانک ی دهن ر ندلحا وب رلبدلوا رد ندککود

 یدلتاق هندادع رال اظ لوا مولظم هجر و یدلناص ه دحاور

 دج نعابا هک یاواترضح مجوز حڅ” موح ر یر ند هلجوب
 رک ه:دنرفس ناور یدبآ زب نعر شلوا رهاط یالوو تارک
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 تعز ورعوط هرب ارج هنب بودیا اشا نیسیک لس ر هرقری و

 یراغوت و ع ب-اص نا دوق و یراغوبشاب قنا زردی
 ماقعم اه یراترمضح اشاب یسومولتد اعسو راب دلک هل وبن اتسا
 لاوحاید | تلود تلم ظفاحم ندیهاش دان بئاحو تر ادص

 قالوا همالسلار اد دادغب بناجیک یغودنلوا ض هی ودنک
 یدتبا صمت هب یهاش داپ نویام* باکر یلاح عقاو بوردنوک
 یرازویلب كنرف هکرلید ر وب رادصا فی رش طخرب لالا
 كنرف ںونلوا سد- هد هی ردنکساو هدنلحل کمد هناتسآ ك رک

 منم ندکمریو هرخذ هبحرب هر ودنکو ن دکک ب ولک یزایک
 هراساحو هیاباب نر یزارقاک كي دنو هکر ونلوا لقن ندهقن ز هنلوا
 مالسا هاش داب بور دنوک مدآ هرللارد راسو هجر فاو هناساو
 ترغردشعا مايقو تعزع هکعا هسو هکیکج کرع هرک رزوا

 احر دادما ون درس رک كلا تنواعم هزب بودا ه وسع نيد

 هاشداپ وب دعب نم هکرا ر ر دنوکربخ دارفن الاییع یرب رهژردیا
 كلامرب و كسرر وهن رههلوا ثعاب هغمرافیح هر اب رد یهاجلاع

 كنج هلا هاشداب وب هسخ و ز ر ه دنا دادعا هللا لام هس عا اذو

 س رهلوا سعد ر دقو لاح كح ه دا هلباعم اکو و كح دا

 كمر و ےس شورغ كی زوب هرک قلا ههاشداب رایدتیا هسیدلت
 كيب رزون ید هعظعاردصو هیاشا رادحسو رلبدت ااضرا هرزوا

 رابدتبا هرعاع نی رخ لس یدوهعملاممااب ولی درو شورغ
 م هديا ع وجر هد دص هت

 ( ركب رادبناجم نواه تع رع)
 هرز و|یراهاوذند یلاوحا حوتفو حد كهاننلاص هاشداب مکنوجچ
 لّزهلوا یرادقم نوک یرکب حلا دعب یدلوارب ذپ تروص
 نزار نالوافرشم هاارخ كلدادهب روس بودا مارآ هدزب والد
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 دادغب هبا ماجا رفظ مالسا رکاسع مالخ نودرک هاشداپ نوح

 یو ربآ كب رغم راب د رل دا مایق هتم رم هتف مالسا راد

 ندرلبزاغ یس هعلق رارح یا وعم هلا مالسا تارغو یلوصح

 ۰ هرب قف اوم راک زور ځد بودان ود یک رر ودتکح قلا نوا

 . هج ند ادعا كلام بود رص نیرلبق ناتسکترف بوجآآ نکاب

 كنج بوشل وب هپ ادعا هد رار هجو تر اغ و بېن نیرارب

 حزود نماقم كایکو رز ةت ورسا نیک هرکصن دشاح رب و

 تبقاع را رد يڪ بوک هلبا قي رطوب هلی و رردیاربعس و
 نامالاراد ینامل عقاو هدنب رق هعلقمان هینولوا ندنرایق یبا مور

 رفاک هنن ندلاو قعاب هل لوا نی رلیکو راررک هما ںوناص

 هلس هظح الم قاد ن زار کج كنادعآ ل راک هنساق

 راسروق یک ر روکو نیر همطساو تالاراسو نیراب وطندنرلیک

 كیدنو هدلحوب رردپ|نیربب دن قاعاب و راراصب نی رلیک بوراقبج

 هغ لوا كرداوحو تسج ب ولآ نیدرآ كرلنو یساغتود نإ

 دنساع ودرافک یرادزد هبنولوا هکر ریدر هنسک صمد رارولک

 يرلتعاطا همش اغ اپ هنردیراک دن واران وب هک ید ردنوکر خ

 دواب رپ رد راو یراتا ج هنبافس یرلک داک تسار ندزب هنو

 كن بولک یماع ود رافک هاو هلوا شعد رد ایقشا

 زرروک نیکو د ندنیا شيا مکنوج یخد رانو ,رارولا نی رفا
 یدم ر و اضر ید اکا راد زد رل رتسا كعا نصح هن هعلو

 نکلی هل جو وغ ص بوط ردق و یرورشضلا سرارد

 ىا بوغار هدلح ل وا نرجو برض تفالآ ی هنو

 نیرلب اوا نالوا نکع هلت هل رل هق را
 . لیمحت هپ ودنسک نیک

 ندسیو شیب یرادس روقو بودلکوب هن را هس روق نیک بودیا

 بوراو هکین الس یژنکآ راردہک بواکج ءلبا قیرطوب بولآ دنوا
3 
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 قشذملوا هدرحت ءوض سد مدلبا هاکن هر عولط هرکصیدتک

 هدننکاو هدننسوا كن هیدرب هک مد روک لحر رب هدلاح یغودلوا

 کاک و سپ ردا ثراشا اکب هبا یلاو راو هم اج ضاب هلشاق

 كد روک هرکص ك دم ر وکه نسکرب ق دقیج هپ هید ل وا بوراو
 بولآ سراشکوح هرجا ید او هدنتلا كن هد لج تزد لوا

 هر راج لع نسما وبا نب یدد ىلاعملا وا قدلتاق هب هلق اق

 مماقلاوبا حش هکیدید مدلی وس یی هیاکح وب بولکی اعت هللا هجر
 رد اقلا دبع ندلا یی ج مدیس رد مدتشا ند زار رع

 هدنلاح برکو ملا رب هک هسک زب رد م دلیا عاتقسا هرس سدق
 هک هنسکر و مر هدا فشک یی رکو ملا لوا ندنا هدا هئاغتسا اکی
 لوا ندنا هیسلیا ادن هلبا سا اکب هدننحم ناوآ و تدش نامز

 .. نام قح با  هدننجاع هک هتنکرب و مردبا فشک جز

 تعکر یکنا هک هنسکر بو روئلوا اضق تحاح هديا لسوت هب یلاعتو

 هرب و مالس هرکصندتت ءارق ناشکلا ةصاف هدتمکر رهو هلیق زامن

 مالسلا هيلع مکا بح و مظعم لوسر ترضح هرکص
 نوا هنسفرط قارع هرعص هیلبا رکذ یناو هرو ةولص ه رزوا
 اقف هديا داب نتجاحو هيلا رکذد یمسا غ بو روب هوطخرپ
 بولوا لاب هنب واط ہو لصاو هنداره نعپ رونلوا اضق یتجاس
 هن اك ذعا اطع انعفن و هاوثم ةنلا لمح و ارث ىلاعت هللا بيط

 هلینبسانم یمج حرب نوج هسلوا هلبوا هناکحرب عاوناب انعو
 کر 5 کندااع هک ندنس هفن رش بقانم كعش ترضح

 یمارغ ماتا كز وغم هاش دا هنب ی دل روتسک هرب رګ كس

 ۱ قیف وتلا هللاب و مل هدیا خورش هی رها
 (تنجیبندجنرفا عیاقولا عي ادبلا نمو)
 و هدنرک ذ هرشک لام نالنلا مر و)
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 کاو راربا رارید هرر هرلنا رد هتسک ترد هکید رار د مدشرپا

 نباق حشو رد رداقلادبع نیدلا یحم حش رلنا ورا ردیا صریاو

 هلا یصر ردیسه نیا ىلع شو یوساق دیعس وبا حش و وطب
 فرصا هدنز رق مد روک هنسک ترد ندخاشمو ممنع یاس

 یترک فورعم خشو رداسقلا دبع حش یک فرصت ایحا رار ا

 یلعت هللا یضر ارح سبق ن, تایح حشو یم ليقع جو
 مادا هدتجاحر نیر داقلا دع حش نوکرب هک دید هنو مهنع
 ءادا مدنا تعراسم و ل اهعتسا ندنس افق ید نب یدسشبا

 هلی نس راباو زرآ هن ند درت ام قم هکندید اکب هرکصن دتمدخ

 فر زوم تار رم وخ هنطاب سما ځد نس

 عودتیااجر لوامدناهیدعا نسادااطع و د اکس لا ینعد یدېد

 .(تامارکلانمو) هنعیلاعت هلا یضر ید اروهظندغوردروما
 هکید رب و ربخ هلآ رهگگ دنس حرا دبع یلاعلا وبا هزب هنو

 لوا یدرولت د فب ا مدلوا قالم هلجر ر ندقشهد نب

 ناو رام هدنل و مزراوخ دوخا ا اسان نب هک دی دا هک

 هک دید هکاد شپ یدیا راو رکس وب ترد نوا عسلی و مدلیا

 ` هلا یردارپ ردارپ ندفوخ ندنا هک دلوا لزان هد هبرب فوخمرب
 لاجا ترد كدنلکویراکو هدلبل لوا کاتو یدیا ناروط

 ند رانا نیو یدچوک هلفاق و مدلوب مدلبا بلطو مدلقوا
 قساو یرلنا اکب سب ن وا بلط اجا ل وا مدل وا عطعتم
 قشرضهکاتفو قدمالوب كدلبا بلط هک نحرهو یدلواراوشد
 داد رکو ب قم الک هرس سدق لر داسقلا دبع حش ن و یدل وا

 ها ادئاکب كسرشود هلاو تدشرب رکا یدبا ید لا
 یاججا ترف رداقلا دبع غاب هکمدب درولواعفد تدشو ملا لوا
 مر هود رداعلا دبع حیا ین نعد یلاجا ترف ردا قلا دبع جا

 س و۸ تم
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 . نالغوا وب رکم جولفم و موذجتو دعقمو هک ا روتا نالغوارب
 (یفاعمیناعت هللانذاب م) كج روک شو شعا یلغوا كيلاغوبا
 مدنا یدید قلاق لاسو جک هلئدا ییاعت هل آ علا یدید

 یدننک بودرکس بوقلاق بول واریصب یلاعت هن ذاب بص ل وا
 تیفاع ندتهاع تولوا یرب ندلاح لوا ند هروب نح ضارحاو
 ماخد زا حشو رلندنب| هعصو اکی هلبا بجعت نورضاح یدلوب
 یدتا لکا هنن هو یدلیوس هثیدنک بوقیج ندنسارا سان
 مدرو رخ ند هصذ وبو مدزاو هی یولق دیعسوبا مش نب سپ
 زدیا ابا یصرباو فکآ یلاسعت هل نذاب رداقلا دبع حش هکیدید
 شار وک ذم هکرلیدید راب وار ناسنلوا رکذ ردیا احا یانومو

 نیسجنوعست هنس ځد هرکرب هکیدید هزب یشرف نلعنسجاوبا
 . عچبرب ندضف او ز مدیارضاح «دنبلح لش مد مئاسمخو
 هک لب دند دصشو رلددروتتک دفق ییا شل رپم و شیلکید

 بونا ندنس"یسرک ند حش ریوربخ هزب راو هل هصف یکیاوب

 یبصمروتوکر بهدنوب هکیدید بوب وقنولا هنبرپ كټ هعوتخم هد هفق
 د لوا یدتا رحا هلا ىع هقا زرلا دغ لیغوا سپ رد راو

 یدنآ راو یص دعقمرب نیک کو دیاد مش هدنحا یدتبا حق

 . بوقلاق یبص مدنامش یدید یلاعت هلا نذای ة بوشپا هلا یا ج
 زس هدهاع هدنو هکیدید بوبوق هبهففرب لوا لا ندنایدنرکس
 یدردتنا حف ید ین هئلغوا ندنارد راو یبصرب ملاسو غاص

 كن ص ید حش یدسلبا زاغآ هیشمو یدقیج یبصرب ندنجما
 ندتکرح بول وا دعقم یبص مدنابش یدید دعقا بوشباب هتشاب

 ك روک نتم ارکو ب كش راضفار ناک هناهما لوا یدلاق
 چوا هدسلح لوا نوک لواو رلیدلیا هب وت ندضفر ندنلا حش

 هاشم هد عام برقردص هکیدیدهنبو یدتاےور لست هنسک
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 رت سپ یدنلوا لفن هد هعوج وب هلینیع یلاوحا یتادهاحو
 لمدیاداریا یخد نیس هيلع تامارک یکیارب بوتلوا دصق نیت و
 دنع هللایضرییسرقلا نسما ونا مش هزب ( تام ارکلا نمو)
 دنع امت هللایصر یهلا نالع جون هکبدب دو یدرب و ربخ

 هنع ییاعت هلآیضر یالنکرداقلا دبع نیدلایح حَسا نکس

 بلاغوباسپ هد هاه سو نیعد راو حسف هنس ادا هدنروضح

 خالس تولوایضاحرح الا یزا یدادغب لیعاعما نا هللا لصد

 هلا تاولص هيلع هللا لوسر دج ۍدیښاب هکیدیدو یدریو

 مرلبا توعد همز نس نب یدعا ردشعد ( بجلف ید نم )
 بود هبوب مرابا تباجا هسرولب رب و نذا ید دش مراد تباجاو
 نیش اب ند هبق | رخ هرکص ید ر وط بو ڪا نیش اب نام زرب
 نس وکنزوا خاص یدنب هنب رطاق سپ یدید من بو ریدل اق
 مدن وط ن نس وکنزا لوص یدنوط یهلا نبا لع حش

 یسالع و ییاشم دا دش هک كل دروک,قدراو ةن راد دل رجات سپ

 سالجا بودا مارک | یعشراشلوا عج هدلزمم لوا یساینغاو

 ران دش ود ماعط ندضم احو ولج رلیدی اب ط امو راب دتا

 بوروتک یشک ی کیا یہ نسر شخلرهم یس وت رواو شم رواو
 توعد بحاص بلاغ وبا راب دت! عضو ندطاعسرخآو رایدوتروک
 ند هبقا م نیشاب یدیا بقا معو هررطم حش ید دالص هماعط

 ندسلعلها هلو یدرب و ندا هلکا هنو یدتنالکا هنیدمردلاق

 هرزوایرلشا ا وک ندنتسیه لعش یدتادیدم هماتعط دجارب

 نیشاب محشسب یدیاررروتوا هرزوا 5 هل وش یدیاراو ریط
 یس و یدتا ترشا هر :یھلان الع و اکب توربدلاو

 هنک وا كعشیدلکخا لدروتک ب وقلاق د زب وب د كلر ونک

 هدنسا كد ر وک كدتبا نکی هیلبا محف هکیدتبا ما كدتلبا
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 یاو قلاق هکبدید تلو ارضا مالسلا هيلعمضخ ساسلاول
 یسوپاق كن وا دعس وآ هکمد ر وک مدراو ید ن راو هلعس

 رداقلادبعاب هک دید كع روکی رروط فقوتهو فقاو هدنکوا

 سل دکمه د رکو دید مب مالسلا هیلع مضخ یعدع موعد مر

 سد رروط ایهمو رضاح یاعط هکم در وکی دتبالاخدا هنلزم نب

 کا ید رد ها هم هلیا یدی ژمدپ اکب بودیا سولج حش
 . هدنتمدخو بوریدیک هقرخاکب هلیایا هرکص یدلکعش هکن کد

 هکر« ا نننکوا نبنو و عدلبا تمژ الم هلاختشا

 هک. دد بولک اکبمدیالکد شمروک نیکد هنامزلواهک صخرب
 تقلاحم اکی هکدید مدید معد ید ن ردمراو كظح ندنصص

 هک ناتروطوا هداروب هکدید مدید من هکند هلیطرش كمغا

 نیطربش تقفاوم دس i بیاربغ بیاف مات لر و
 هدعاکم نی تولک هرکص ند هنس مد 1 ی بود هزوک

 هکیدید بو دیا مايقهرکصیدتیاسولج هدهاب تعاسرب و یدلوب

 هرکصخدلیب ر یدلوا باغ تد لیررب نس هيل ریا یک نب ندکناکم

 ندسولجتعاسرپ ہ دعا بولو شمالربا هدعاکم نب تولوابآ

 ید نب یدتبا ما وید هبا لوصندنرب بوقلاق هنب هرکص
 هرکص ندتیغ لوحرب و مدسعا لوح ندع اکم ناک اکو مدید

 رخ ن هکیدد اکیو یدروتک ی خو نل رعسلیب نود |تدوع

 كدلبا لكا سی مدیا لكا هلکتس هک شلوا رومأم السلا هيلع
Eه داذغب کلید مل دیک ه دادغت ۹ یدیداکب توت  

 توق هليا لوانت توقهث ندا جواوبرلید.د هش ی دد مدربک
 یرلفدنا هناب اب قلخ تعد ن ذآ هغو ش هکدید رکگودلوب
 مدنارلبا اتکا هللا ترورمض رادقم توروُشلد ن درب دنوکو و د

 تاضاب ر هقیطالا هیرابعب ندد رش باتک لوا کنوج ( یهتنا)



 و

 ین هراوبد هنا "1 نانفوخ مو دبلغو مدیارروط بوصب

 یا هو اش لا ےظع نارق هدنتفو نعود اروشپاب هب یرسکار

 ۳ خیال هجلق نکا رافیج ندن ایدرت هکر و مدنا روغش
 هدلحت ےک و دتباهرطاخ لوا نوح | سفن تقلاحمسا مو تعانسوب

 مداح اتتفا یاشلامظعنآرقو مدرروط تولک,د هرزوا عانارب

 ندنوک چوا هکیدیا رولوا هاک و مدلبا خن کیا هر زوا لاحلواو

 هکیدرواواهاکو مدیا زالوب هئس كم دیاتوف هجترا و هنوکق رق
 مدیا رانا مو هلا هه هن رز وا ىدا رواک « دنروصرب مو

 هدراتروص حایقو ناسح ییاوشوقراخزو اند هاک و یدناراخ

 یدیا رلبا رارف بولواهب راه مدنازلیا صید نب یدیارونک اک
 ` تماقا لی رب نوا هدحرب نالوا یم هلکعد یم ج زب نالاو

 یداوا ر وپ شم هلکءد یم جرب هلا فک لوط ندناو مدلبا
 ما لکا هک« حوت لوا مدلیا دېع و هعدانم هلا لجو رع هللاو

 ڪڪر زن راز ما برو هل البوق دیک همدشاات

 مدلنا برش هرطق ر هنو دا درب هن مد روک نبعب رارب

 ماعطو " ربخ هدنلا یدلک لحررب نکیاهدلاحوت یدلوا قاط قاط

 هنن ر ژوا مسعن ندعوح تدش نو کیک و یدود هکوا یدنآ راو

 ند ده ؟ ودعا هلا عر یهللاو دکعدید ن ید اب هشود

 هحاعص تار ه دما م دلاح وب مرگوص هماعطوب و مرغود

 هدنلاحوب مد تاغتلا هخارمطلوا ررغاخ وید عوللا هک یدربا
 ۱ نسهر عن كخراص ندباشلات ندغورد بولک ی ر دعس ولا

 رد سفن فلت هک. دید ندنول یالپ ک رداقلادتعات هکیدب داکن تو دیشا

 کا د هرزوا ناتیمطاو نوکس لحورع هنسالوم جوراما

 یدتک بوید هلب وب هل نم ن دجزالا بای كنس اکی هکیدید
 هدلاح ول م رگ چور ندنلحم وب نسرما هکع درد ندالکوک
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 # نيعم 1 دع هن رش ڪڪ #

 زی * نینغرد یدلوا یرنو یا *
 ۰ ارس نفر یوزر کس * ِ

 * نف دام« هرگآ ںات ڪک و ۷

 »۴ راند رکحش بود العا فلس *#

 #3 راد هدتلاو رس دل واا #

 ۽ عاصم را شاو یدلوا ثعاب *
 * عاتتسالا متح ناطاسما *

 ۱ * ما السا كل ام هاشداب #*
 * م الع الا رفطم راادنحات ٭

 * كنارود RE رداد #

 # كاع لآ یسعکا ان وا #
 1 مک نعود هژوا زاو تسود مادناخ ےلس هش نا دارم ناح)

 مایا رش طخ كراودنک هلشیع بابا تانک وب هرخآلا (رنن)
 ترضح ر د ةظوبضح ه دندي كریقف دبع وہ ھن رس ریس نالوا

 انار طح هتف لاقت هلا یضر یتالک ر د اقلا دبع مش
 هزودنک كن هلق نانلوارک د هک هد ددص یر ۶ دیاضابروتا دهاح
 ند راتهدرم هعوعج وب مکنوج هلغلرویب ناس یعودنل واتفاضا

 بقانم کنار انھن و اکر ردشعلوا مالا یداریار داون یربغ
 بقانمنمو) قیفوتلا هلو رونلواتآرج هن داریااعم هلږس هفب مش
 نیسجنوناع هنس هکیدلرپ و ربخ هزب هلا هه ګګ دیناسا (هغی رشلا
 لس ن یک هکشعد هدنرزوآ یسیسرک هددادغب هد هنامسجخ
 هرزوادرضو مدلیاتماقا هدنراهبارخو تحابس هدنزهب ر قارع
 لب شبنواو مدا ادا هبااشعّوضو یصولص لی قرقو مدلوا
 هنتسوا عارب و مدیا رابا حاتفتسا هئارق نخ بولق نی زاماشع



CRبس  

 ترد زوو نالوا روصح 7 یر فد لصح یدلوا

 3 وهعه یرلللوا شیک دو به دم كب ا نيلاعلا بز ر یادخ

 : هوا لی ندکغا

 (كنهربک هلقنالوا رهتشع دلیحسا یمحرب) ۱

 زد رگ تو

 فوصتو لبام هنب را هفنیش بقانمو ایاوا دیقتعم هکی نا ناخ

 2 ترصح a یدیا هاحید هاش داب رب لأ رک دان

 شع.ا عج یس هفب رش بقانم هنع هللایضر یتالیک رداقلادبع

 راشهدیادارح نس هجرت شعاععس هزب وآ هللا هب رع بیکارتو
 ىدا نیدلادعس مالسالا حش ترضح یدستقا هجاوشو

 رومأم هلا یناطاسمما هتمدخوب هلارب ذیلد ءاداو ه دنرخآ

 قلم السال اش ید یسیکیاهرکص هک ی رام ر کم مو دخ و ن راق دل وا

 نی رلق دل وا نيعم هراودنک هدراک و ردرلشمروس فد رشت نماقم

 ( مظذ ) . راه رو ناس هلا فر یش ی و

 * باتک هد نکو هل دیج #

  تاشو ےملم ن وع ب وتشد *#

 * لصاح هللا یس هدهام شش یدلوا *

 * لضاو ها نددبعع دم #

 * دعساو د اغوا یکحبا *

 #* دلا ند نیک ره دار ال وا *

 *# هداکح و بشو زور ی ولوا 3%

 * هيلع دکار راب دلوا لک %
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 SF OR و را i قاج

 E LN یک نر یربن نکلو

 رداق هنن ر وغوا رفت و زکو دی یکنوج وج رد ران ونامش مولعم
 ولئداعس هشت یدیآ مزال هن هدهعقشوروط هب ر دل دلوا

 رردا رادتفافرص هنیرانوبامهروغوا ید یرلوق كهاشداپ

 هس راد م دلک هنب راف رشروضح ماج شابو ماق جوارب هتشا
 یدند ردکهاش دا نامرف نوسلیا لتقف هس سا نوسلنا وقع

 رسسارس تود ینرب ولق هللا لر وک رخاف رب بودیا وقع سپ
 رخ e جوغزوس تهقیذ رب هنشابو یدرویک

 رلندردنوک هن رداح مظعا ری زو هب و رایدریدتبا عضو بت رس
 ترح كنج و قس د رطاج كنفت هنی نیدمک هلیلق تدم
 نراترضح هلا ییومریزو هتیدتا كات هل ولو یل اع یسدرف اش

 تورپوحجماب و مدد تصخر هموق لولبرب نوراددردنوک

 ود تقلا هع را , ۶و تآرح هداسف و هکر دیک م دتا داژآ

 قفتم بولوا مع هاب یظعا رب زو ماکح هلج هج دیا صیقت

 اک راد و او لكلا

  نوشود هقوخ زاشابلزق یدبا شعلوا نیغ رای اسپ ندی رگ
 نانلو هدیناوجو فارطا ندبسلوارلشعا|لتق نییرصک«جافرب
 دار وا هلیدصق دادما هر یرصکت هصلوا فق او تارع

 ةیقو راشعاشاب یساسل رف كترد جوا هدنآلواو راتعسوا
 ندناوزاشعا نصح هونق قلک ارق راشابازق نال وا فیسلا
 مدقم نکلو رایدنک بولکج هلیسولاب هل اید رهذ بودیا باب حق
 هلا تمالس ندا یدیا رنو رنک | ناناسق هنس هعلق ناور د

 RE تناغ قلخرکسع نم رلک درب ویلاص

 صالخرانار ودل هلا د رېن رایدروک ندجاي نر نکا و رایدتنا
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 . لاو اب رد هاش داب لاحرد مدروک نعودلوالخاد هنس ریه

 مدقم ند رقح وب کم مدشا لاصحسا هکم روس زو هنیاک اخ

 نیغ ودلوا هرزوا قمع ن اخ شات کب یراترمضح مطعارزو

 نآ لوا شعاراشمردلیب نیکیر دنوک .هنب رابانک اخ فقوتالب و
 هک ف یرش تخرب عونصم ندسوبناوجاغا راشعا حا ناوید

 ناسرسیدیا عصره هلبارویزو بیز عاوناو رهوکو لعل اپآرمس

 هعطق حوا هنبراشاب كرابم بولوا سلاج یک نامز باسارقاو
 3 رول یس هعشعش كنم یاسالاو توقا هک توت یذ هغانوا
 ید شم رک هن واه ع اتوا باتفآ هام اب وک شعر و تسکش

 اوا اوا شارط زوب هجر هدنرانیع بناجو

 بناج و زادناک قرفتسسم هنهآ اب ارس مادنا مسمالغ ی کحو
 کز ناج زا كنفث ردقلوارب تئیهو عضو لوا نیا

 هرب رک ندرکڅز و نکا اطخ یربت و کس كنرب او
 بر < ید ك رانو هک ییابراهاکس "رت تشخ یدال ولب روید مود

 هس ر وس تا هی لار و ق ندنعانا فسا بزب هک ع یکشح

 کن وج کز رنو یراترضح هل یری و یدو رب نس هلج

 نیدبرافب رش راب تعاس رهو نآر ۵ مدراو هن رلفن رش تمدخ

 نارحو رم ناهز د رب بوروک یارو مصوو نکیآ لکد باغ

 مد روا زو هتبمدخ نیمز یدلوا لب از مهد کب وج مدلاق

 نیک د اکا مدتبا ریرقت نیکچلکهلبا تاهو عضو هنكناخ شانکیو
 هرزوا نان اهم ناهاش داب نون اق یدلک یخد ناخ شاتکب
 بورک اغا یشابيبوف هنغونلوقرب و شاپ راد هتخوتلوقرب
 تتاح سن رابد روغروط هرز وا عابا مد

 لا شساتکبرابد ر وس نیک نس ب ونلوا تاطخ ندیه اشداب

 کل دک د هاک آ ندکودلک ما یدربو باوج وید مزکلوق

 بس 0۷ —
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 یدک تدمر مدروط هدنرلنونام *هلب اقم هرکصندادانب راتلود

 ` نالوا ند هک بودیا ترج هفلخ اتسوک, تبقاعرایدع|مالکمحق

 مولعم یکدتشا ید نس هکراید رویب مدحآ ز وس قلعتم هکنج
 نالوا هد نمرزوا هلضف ندنسس بوط نسشم وبا هکیدلوا

 هن دش كبوط یدلسک یسید رق اشو یس هلزاز كنهبوا
 هذن |نالوا هدمرزوا هلک هزاز هنیمز هد هفاسمردق وب هکر دذبت مع

 تلع كنلبا ليم هشیاسا ورب ندحابص اما هرو تکرحهیایشاو

 رلي درویب راپا ربخرب هللا یلعاکب و راوس هکیانوقباچ ردن یبسو
 تسار هتسل اسر هدزع یک کودتا تقرافم ندنوب اه عاطوا

 نوج مدود بودک هرز وا یراش رش نامرف الاو مداک

 هدنرا هلباعم د ومعم شابل زق مدروک مدراو هرروصضح مظعاردض

  رلیدد اغا لیلخ راو رخ هل ه دکد ر وک یرقحرروتوا

 ند هککو ب هکرلبد ر وزه اش داپ ولتظعو ولتداعس عاطلس

 قي رطو كنا تغ ارف ندکنج یدع بول وا ماما ورب
 . لبح ردقنو ردرارادغ هن یوقشابل رة ردن یبس كك هشیاسا

 .هیاشاب ورمسخو هباشاپ ظفاحو یر: رد را راکم رداق هنداجم |
 يب ع ورد راسهدز یزمک هنب رطاخ هعدخو هلبح یرلک دتا
 ندنشیا بودا داقعا هن رکم كرلن او نوسعادلآ هنن راغورف

 بات۶ هعون رو باطخ هشابلرف سب مدید رلید روی نوسلاق
 مول قکس» هدنتق مدنفا ین هرو رکاب یلاعت قح هکیدتا

 نوسل رک هکنمج ناک اکو نوساریو شتا هرلب وط هن زکو دعا
 هتشوا یملکد هعلق نالوا دوصقم هسدا شابلرق رلندتا نامرذ

E KEESجد ۹ دهد لدا فق و جد نار  

 شاتکیرلب ددنوسراو مدآ هتسدلراقمو رلیدربو رخ ود یدلک

 مظعا ردص هل | یرادافق یراوس ترد و یرطاش ترد یخ
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 هعلقاشاب دخرایط مظعار زو راب دروب مادقا هراس زعم هدتعاس

 بوط رع لابیکا نواو رابدتا بص سی زم هنس هلام هریک

 ینطصم نادوبق هسد زام یت دا ندنارلیدتسا عضو هس رم لوا

 هک اشاب نیسح هرکصندنارلید روا رییک بوط زوقط بوریک اشاپ
 ید رزولتد اش اب نیس> للد رد داتعم قلوا روک ذم هژستل را

 ی دردو راید روق بوسط زکس بودی بص سی زنم ید ران
 یر یدبا یسکب رلکب رک راد هکاشا دمت شدو رد هس رام

 عضو بوطزع لابترد هنس هلباقم ه رک "هلق نالوا ریهش ود

 هدن اک یس هیعس هج وكنيجر مگلام هردا ءاش نا رلب دتنا

 هدهدادفب "لب اقم هکس هعلق راشوق اشاب رادنطسو هنل وا رکذ
 راسو نیرلبارس كناخ یشاتکب هلا بوط ددع زوقط ردعقاو

 لوارقو ید رکود نب رال زم یراقدلوا نکاس كشابل زق رابک
 لا مور هکاشان دم ب روک ریز و هی وفض قلکارق هتم دخ
 ناوض ر هراوشا ها ندن رلکب یصمو ىدا لصنم ندنتل انا

 هليا بو بولساو زرطوب نوچ یدیا شم وا نییعت هلا كب
 نالواز وصح بول روا نوط تش و زؤر نوک یکسزوئوا
 هبنشمحب هک ن وکی ب رکس زوتوایدلکر اسکتاو فعض مات هی ادعا

 ` هدیفاش تق و مدقم ن دنزاش حاص هک یدبا ینوک
 یوم ربزو یدلوا هتس و هفویع یر دا رفو -ناغف ود نامالا

 ناما بلاط هکن وکلوا هکر رروب لعن اشا لیلخ ولتد اعس هيلا
 وکر کان وک یدلنآ كشفوا نرل رتظاوا راد دن ۲
 راشم اح ناما هک هد رصس تقو رکم یدلتاق هتیربر

 تولطم دج ا هلل راشمردنوک همظعاردص هرشطنب رایحروقرو

 یدبا ققو قارشاراشلوا خراف ندکتج وید یدلوا لصاح
 ءاع دو یسو نیم زو مدرک هن روضح هانلاع هاش دان ولتد اعس



 با و94

 بلط س بولوا بلاط هناس>او ماعناو یدلوا نصتم هراک ون
 مامتآ لاحت هللالضف هدنامززا بودیا ه دعاسم ها

 هتداعس هنا سا بود الی هراک یرلقلاوب بو دنا تمدخ

 الت داهم لدا شم راو هود هرکصفدندمرب كدر دتا لب وک و لقن

 روکذم لاوحاو ه دعالک ءاتئا هل راترضح اشاب یسوم رب زو

 ندراقلاوب نلبر وا هنودب ه دک دتنا روصح ودب راثک قجلوا

 . هرکسقرفو قلا قرقو قلا ز ووا رلیدردتیا راضحا هناد جاقرب
 شکچ روز هن ندرافک "یدنا نودي یدنلوا نزوقلاوت هحراو

 هصزور هکو لاح رونلس هللا سابق ندنوب ردشع هجابط هنو

 یراقدروا هبرماددا یدرولب روا بوطكی رحواو كی رشیکبا
 مهدیاعوحر هددص هن سا یدالکد صفا ندزو نکس کک

 تافو هلن ای اعت هلا: د ارا ن وکی یی دل اق ندل زعم مان هم روا اشا مارد

 یسهعلق كج هربب هاشداپ ولتداعس نوح هیلعیاعت هزناهجر یدلبا

 نانلوا ثادحا نوعا یرلفغ رش تاذ رلدد رویب لوزن هنب رق
 لوزن هويام عاطوا بولکرکب راد ندنارابدحا راذک هلباقباق
 هرکصندک دتا مارا نوک ح اقر جدن دنا رلیدرویب ینازرا نفر

 یدیا شلوا مظعا ریز و هبنب ریاشاپ مارب هک اشا د رابط

 بناج نوچ یدلوا دعستسم هلا یه اشداپ یسوپ باکر بولک
 حارج موح رم یدنفا ےھاربا یچانزور یدلرویب تع زع هلصوم

 ینسیجرج ترضح نیکاپدسج بودیاتافو هدلحمان یب وص
 هباس هلصوم نوج یدل وا نوف دم هدندنج یرهطم دق رم مالسلا هیلع

 جا رخ |یریک بوط یکی ا نانلو! لیک هرابکرابدرویپ ینازرانیرللابقا

 برق هدناقوا نعانوج رلیدتیالقن هدادغب بناج ندهرق بودبا
 كن رلترضح دیلع ی اعت هل هجر یظعا ماما یدناوا لو هدآ دغل

 کودنلکو بوئلوا عضو یرانوبامهخ اطوا هدنن رقیرهطعدقرم



 بس 6 س

 یسودنکی دیاشلوب ترهشو ع ویش هدقلخ ناسلوبدایلوارکلم
 دنکو دیا هرزوا راکنا نیشورف دوخ ناتصتالو انتامز ید
 نورقعرفظ هاشدا نویامش ما جد هلا راشم یدیا ردیارارفا
 یس وق فعض هدنسهش نکیا شلواروم امرنا ترصن رفسهلبا
 نذا هلسس سالسا هشاصنا هکلمم ضا ما صع؛یدو

 اشا یدسع یکب یو هدلزبمو و یدلروس ینازرا فارصنا
 ق راکاشیداف رصتم هاوس 0 ۳ دازاشاب نت و

 دنب ودّمع تاعو مدع هتشررس هن راتابح راموط هلک#ا رومظ

 نالوا ه دننادنیم لوک بولب راو هی اهشلا بلح ندنا یدئاوا

 ۰ یرادقم یارب و راد رویپ ینازرا نقرش لوزت هب «محاع یارس
 هح ول ورغوط هنس هعلق كج هربب هرکص ندق دنلوا تماقا

 دعطق یکیا کود ردکو د هدلح لوا اشاب مار و بولب روس

 هللا طش رهن نیکد هلصوم بودیالیمح هراک یربسک بوط
 هدادسغب بناجو بودا لیمح هزل ههر ندنا هرکصخدقدراو

 . رادقهب دبعوب (هیکیاهقلاوبنتشر) یدناوالب وح
 هبا فد رش طخ مدیا رادرتفد هپ هنسوب هدنیح رات شب قرق
 اشاب مارد وفب رش مارب ج وزم هلبارهقو فطا شوا نامرف

 . یرافیط) بوتکمرپ هلیتبس انم هةناس قوقح هل رات رضح
 یدلوا دراو ندندب نانارک هتخ ر ندنرا داتسا هرماع هناخ وط

 كي شب هکوب ناشبلاع نامرفراشم ر دنوکب لاقو هصاابمو
 هنن رعس دادعب هلوا هیقو رشت یمرک یسهلادره هک قالا

 لوا هنجاو بلاق نلک نکلو شعلوا دیک اتو دیدهت كلردشت
 نکع كملکود هپ هنجاو بلاق لوا نعد یدلوا بلاس نمراک
 زداتسا نلکنکلویدلک مزالقلراو هتداعس هناتسآ رارک:یدلوا

 یر ندنرل داتسا نم دناخ راک هرکص را دشود هک وخ ه دنیا
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 03و53 ندرادکسا لم مکنوجسب دیا افتک هلبا رادقهوب

 سرب و هراز هربس فیط]رب نوک رهرابد دو مایق هتع رع

 یدیار رد ام العاو هاگرخ عضو راو راثک هل هد وعسح

 ار عضو جد بیع نیش هتشرف بب رفلد خاکرب و

 ژراعم* همروب هنن و قب رفن ندنرب یرب یراذک دن هلج هک ی دا

 هدقح ال لازم ورولب زوب هدقباس ل زف بوت وا قلعت هتب رب یر هللا
 ناری ور هدنبنر وهدنفصو كنوب ناهد رخ هکلیوشرولبزو د

 هک.دا بب رغ عضورب ندیهاشدان ماشتحا باسا یخدوب ید

 نوح یدیا شعالوا بیصد ههاحیذ هاشدایرب نیک د هر یدعس

 هنوق نالوا نانوب كلما راد لر هدیالحا مع عطقو لزانمیط

 هرظد یب رهشنالوا دودعمندایلواحورب لواو لصاو هنن رهش

 لابعتسا ب ود هشود رلشاع زادنا یاپ یی اکس ردلوا لخاد

 هاشداپرب .دقنعم هپللا ءالوا هکر دق ی اع هاشداب سب رلیدتن |

 مارک ءایلوا نالوا هدوسآ ه درنظن ال رهشلوا یدبا هاصلام

 تم دادا ن دیر هفن رش دقا رح بودادصق كرت لترا ز

 : یانغیرقف هجن هلیاهرث اکنم یااطعو هرفاو ثاقدصو رلیدتا

 س دقییور ن دلا لالحان ال وم هد لع لواو راد ردشرا هدیآ

 هی واز نيش ه داصس ندناععا كنب راترمض> هرس یل اعت هللا

 یاعطا تلق هیارقفویماخ عمط یب یلجر کب نالوا یراهش رش
 دالوا كترضح لوا هنن بود | عفر هلفعلوا اعلا هني رلتویام مم

 هنر یی یلح فراع نالوانشت هر واز هدراصح هرق ناشار

 هیڅ و رلب دتباروم ام هلناالج اهلوبناتسایب یلجرکب و رابدتابصن

 ظعاو هدنفن رش عماج ن و ٩ و ن الس ناطاس هد هبلط اطہر

 یزاتع كن یصع ءالضف هک موج رح ه داز یا نالوامصانو ۱

 قجا یدلا فا رش دوحو ر دات یزابنا ه دنطعوو سنردتو



 و س
 . نالف نا نالفنعد دودح ندشاب يدا یر, ره هک م ارخ شوخ

 یدرولکح هليمان یرلنا د رج رانوب رر و ناشن ندح رق سوق
 دنکلب زوتدرد یهاکحو ز ویچ وا ادعام ند رلنو یهاک

 هک دتا لیم هدیرج یرانویامه عبطهکیدیا یلاثما نیرلنوپ هکتس
 ناتا ند هعیرا بناوجویدیا را ودیا قازاب دی رج هلا راتوپ ۰

 یدا رانا شلروک قبال هن ویا ساع لیطصاو شعوا
 راروخ آ نوحاقلوا ملاس ندناراب و دابو ندعس ترارحرلنو و
 یتد روخآ چوا هدقانوق روخآجوا الثم یدیا شوا تاجا
 عضو هدننیح نورا خانوا بو دیک ه نشیب لازم هلا نوا ع وت

 ٠ رونلوادنب ودقع تاه وطرزکسرشیدب هدروخآ رهو یدیاروئوا
 یدیا ندماخیس یرالبطصا رروخآ صادتا صاوخ و یدیا
 تویهرب واضر هن راتقرافع نآرب ندنرالبمو تع لاک نیس تاو

 ےس تآ زوتوا یرکب نوکرب هدنس هباس یناپاس نویامه اتوا
 روئلوادنب ندرلنوروب هدنرانور امر طن لپا دس رم عوضومندماخ
 هناشنکهک ی رلندرک هک رتشا اراطقزویکناكسادعام ندرلنو ویدا

 نوجا یرصکب ی زویترد یدا هیاشم هتب را هيب اتهام یران اینو
 رالیکو محو نویامهلبطصاو هتلقن هرماع؛هنارخ یسادعام
 نیعتم هنلقن مزاول راسوع نازتممو هلاخ هجو هاکرخو هعحو
 كي یلاع موح محراتفر رنو رس كياح نارتساراطقزوسد و یدبآ
 # ندکعس ی كنلعنىد رک # کود د هدنفضو یرطاق ودنک
 هکوک ک هی دلوا راهب * ندکلف ی دا رلکد زار یغالوق *

 فصو نبر ره بوک * یدرقاب هلم هی یسبعرخ * یدرافیچ
 نوبامشمرح نانلواربعت قلخما ادعامند لج ولو * یدیاییاش
 رشیمرکب بتا رم ردق ىلع كی رب ره کی او ااو یادخ

 ردلکد نک یتا الیصفت ےکنوجی ال راسو ینآرزووا
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 ) هنس هڪ |یذ فداه اراد 1°4۷)

 ندان ر د هللا یی ابن اھج نیناو ینا ماکو تھبا ہد روب نح زور
 مزاول لی رک اردا روا ر ادا بابقروع

 و٣ ندارد ینادخ نون ا مرحو قلخ رکسعو هج دیا تام .
 یتوک ۲۳ كروب نم هام هنن بو دنا مارآ هذلزم لوا ههک

 هاش داب هج رکا رلیدل وا ازغ هار هج وتم بوقلاق ندل مملوا

 ند هبت ر لوا رفس ماشتحاو باسا نالوا عج كر وفعم

 یشن رهام عاش دن هل وا ربرحت نکمو رببعت لباق هکر درلنو رفا
 بودا تر اّسا و اعا هیانعع وب هدتس هعیظن "هدیصقرب موج ن

 ررکب ها * (تسر ردشعا دارا هدنرادا تس و یادا قح

 زاور هلا افنع زاو رپ ردیمرپ * فلس ناه اش داب زرط هکاس

 ولتدافس نالواریک روخآ ربم هدرثا ترصن رفسوب عهتن *دارج
 رعسلا یوقو را سرافرب هکیراترمضح اشان لیلخ مظنال ریزو
 ید اتوا تسورف نئو یداتسا هدن زاد دب رج روق هاش داب

 رک نماد هلی غا راد رتفد راوشنط رقف دعو یدیایداعو

 بنس و ورایدلوا رومأم هنس هطفاحم راوشمط هلا ترازو نکا

 هکر ررویب لدغ رایدلاص نی رلابقا “هی اس هموب ز رہ لوا هل
 نداسح دادعت تاودو مادخ نالوا هدنتسدرز كر ودنک

 ییاسالا ر وطسم هدب اطلس رتافد هک ندلجاو یدیا جراخ
 یدبا رک هیاسح ی اودو مادخ كرات وب دن یریغ ندرلتلوا

 ةنف رش تادو هتسفن سفن كنب رلت رضح هات اع هاش دان اما

 رک الدیز وسفط هرز وا نا اع زم تداع نالوا صوصخم
 نیز هلا صلاخ بهذ رد داتعم کج ه دنرات وب امه بکوم ۱

 الطمو یزود رز یرلشوب نیز و ییابعو عصر یرلماط و
 بساسأر قرق هرکصندنا مصر هلبا تیقاوب و سالا عاوناو



 بس ۱ س

 یدلبا لکا تولو تصرف ِتبقاع بوش ود تور هدنراشام
 يڪ ینودلوا سکعنم هلاح كين ءاشداب باثج لاوجا وب
 کرک و داعس هدزاتسا ییودنکو هیح و هباشاب دجا كحوک یلح

 هانلاع هاش داب بشعت ددرت الب ید لوارلبد روس هذ نوخا

 دعستس هليا هاش داب *یسوب باکر هدلح مان دیکنزا بودا
 زارعا تاغ هدنرلنارنقا تداعس نام زو یدلک ه هناتسا بولوا

 هن نکیا شعلوا نییعت یراصاخ ترازو لیکم یدنل وا مارک او
 ندنو و یدرولیرب و نر هصاع ھا رخ قراصم هم زور

 هن و ید ز ولير وک ندشا رج یزاول قسف سلح یربغ

 دسکر رب د ه دمانا راس و هد د ايعا صعب یربغ ندرلن و

 عفاو قوج كلر و هید-هنو سورع نامش ناو خرسرز

 یدیا رولوا
 (یرللوخد هند اعس هن اتسآ كهاش داب ولتد اعس)

 هرکصن دک دتا تق راقم ندلاع هاش داب ر وضح مظعا ریز و

 سحر ١١٤٥0 دنس ب ویا مرا هدلازاه رب هاش داب ولتد اس 3

 نیرانورقم تداعس نو اه ت ینوک یی زوقط كيج رلا

 رشب عون اقلطعو ناو و بات یب ماع ا وکر اید ر وہ فیرمشت
 كمل اعقلخو یدک هنبرب یناج كسکره یدبا ناج یب بلاقرب
 نیر زر یرهشو راید هشود رلٌساع زادنایاب یدل أ وکو یزو
 کلش هلهح و رو راب داو رلب دیزودنوکو هککر دقوب بودا

 شمالوا هدیرصعراهاشداب نک ندفلس هکرلیدتیا رلقلنامداشو
 ءارلهاشداب یزاغ هلبوب یناعالها امن اد یترضح لاعت قح یدا

 رورسم هلسس یناحوتفو یسارغ یودلوا قف وم هلیم ودق
 قلطلا هس و قلا قح هلوا یاخ ندکعا نامداشو

 (دادش نو ام رس لاجا)
 — 0۳ س



 سا 44۰

 لوا یدلوا عقاو ناهج كشر هللا راقانوا دینسرس و خرس

 هد ضسخآنولکیغالوا كن رلترضحاشاب ناعنکر ب زو « دلح

 رشت یمالسا رکاسع *هلج و یانآ هاشداپ اه یسهعلق

 یبا مور هنرادص كناشاپ دج ےظعارب ز و هدلحموب و رایدتا

 هلروعفمو موح رح یدنلوا قاطاومح هلی رط قلهیرا یلابآ

 یرلترضح نارغغلاو هجرا هلع ناخ نايل ن اطلس

 ناسحاو تیانع هل مجو وب هي اشا ےھ اربا یظعا ر دص

 هللا تاقتلا وب هل وور ید ناش یذ هاش داب رب هرکصتدک دتا

 نده اشداب ولتداعس ن دناو یدیا رلشمما ناسحا افکالایب

 نیم زاول ناصعو هکم ر وک ینبن اک یدحرس تام بوت
 هی ندنا ید هاش داپ ولتد اعس رابدل وا رومام هکم ردشن

 ۳ تلاش رم تلانآ دلع لوا رلیدلوا مزاع هرکب راد

 یطاف یبا مور هد از هحاوخ نیس اضق و هیاشاب نیسح ید

 جد هدرکب زاید رل دروب هیح وت هیډنفا هللادمع نالوایرکسع

 میظعا ریزو هرکصندنراقد رو تماقا ردق نوک شب نوا

 نال وا مالسا كلاع تٍلاراد مزام یدسشن د هيلا یجوم

 مظعاربزو رايد روب هجوت هینطتطسق "هی هيلع تخ یاب

 روماره بودیک هلی رط هعیاش نیک د هلح مان قدراب نسح ید

 كيك مزال هنف دادغب و دیک انو هیبنت ههف اتلاب یصوصخو
 یتاخ میکحرایدت | نامرف تكمبا دیکاو یعس هنکر ادت کت امد

 بول وا كالا راد هار مزاع هاش داب ولتد اعس هدکد لک هلع مان

 هنوک رسا ) رلیدت | تد وع هرکب رابد بناج ید مظعا ردص
 ناخ نوک رفا هرکصن دنعف ناور (رد هدنرکذ یلاوحا كن اش

 هاشداب لم جاق یدناواناور هتفرط ایهشلابلح نالوایتا با

 هلا اغا دا رح نالوا یسادهک هکشود دیعب هدیروض> لد اب رد



 و۳

 یک کر کی رالع نالوا فرشم هنارخ ندنب رض بوطو یار و
 ناصقتهحرد هدهنخرر و ه دصوصخر تولب ز ود ڪڪر

 راب دموق

 ( یراترضحاشاب ناعنکرمظدیب رب زو را
 ) کودتا حف نیس هعلق هضمخآ (

  ندنما یاحص ےک ی راترنضح اشاب ناعنک ریلد رز و حفلا دعب
 دعس آر دلو د بحاصر دوقفم اثم اراک مهر وی وقت ودودعم

 یدنلوا نایت رکسع هیافک رادقم بونلق د نهان هثهف یس هعلق
 متف هل اف هروب نم علقو رفظمو روصنم یلاعت هللا لضقل و

 رلیدلوا ر ورسم بودا

 (یرلفدروستع نعهزب رت بناحهاسلاع هاشداب ولتداعس)

 شئامزاول كلرکسع كج هدیکه ده او تامه كنس هعلقناور

 رابدرویپ لیهن وشم رع هرب ربت باج هللود هرکصنذک دلما لی
 یا نواو رلیدتبا مام قوس هزیربت بناجو مایق « دنتلا ناور
 تناح كرو زه رتهشو زابدش | مایخ تصن هدر قالادا #هدیوک

 نیع ےھلک ہل لوا اصوصخ ىف هرو هکلواو قس ةعل را

 هلکاخ هدعالسارکسع روتس ےس ناتساد كلام نالوا هدراسب و
 ید نهملخ اکو ینالقاف شاط زز وا شاک تولوا ناسکب

 روم” قاطیلاع لوا زب ربت ةرهشو یدملا تی هکیدناق درفرب
 یی لزم نالوا ییارتس هاش صوصخاب یرلبارس نالوا ق افآ
 ثعاب كت هب ودع هرکضندک دتنا اشامت راک ر وشک هاشداب یرمظت

 ناسکی هلکاحتلوارد ابصنامرف هشت نوعا نوساوا هنلغو رهق
 جواردناحاب ر زا تاللاراد هکناتساد رش لوا هل و یدلوا
 هرکصخدقدل وا تراو ببر اهانیناوحو قارطاو تماقا 3 نا

 ناور یارک نوح یدلواتع زع هناور بناج بوئلواتدوع



 و —

 بوخ زرطو بوخرمبولساوب هلو ىدا راردیا ادا یتمدخ
 روضح هدنوک یعزوفط نکر ونلوا ماشا و مادقا بشو زور هلبا

 ود نامالا ماحرفدب قحالوا یراناخو م ابل سابل رد نالوا

 رایت اناا ن دل اواو رصع هاشداب واھ ت کر ناک ون

 حاصلا ىلع حاتقلا دبع رم نالوا ىساغا رايح كنف كهاش و

 نایناجع هنسح تداعبوروس زوب نارود هب یهداشداپ باکر
 كلاعو هک هنر انطو بوتلوا مارک هل ااھب نارکت علخ رب ههبجوم
 بوللواناسخا نوب ام ندا هراوا بغار هکعا تع رع هشابلرق
 قفوروق ندمالسارکسع نارک ترافو نوح اقلوا هج وتالاس

 هن رل روح اراد بولنوق رلیجور وقو رایسقاسب هنب رلناپ نوح ا
 لواو ناخ هدناور یب هکلوا هک ناخ هنوکربماورا د لوا ناور
 راتاو ر ارق ندیهاشداپ تمدخ یدیا ناوریمکح هدیلاوح
 یهاشدا ولنداعس یدیاشعا زاصحمیلسا ها طرشسلواو

 یدلباتفایض بودیا بیر جروط ترشع سلحو مگزرط
 ثالمام ل ذب و لام فرو كلمو اباده یرادقم یر ودقمو
 رغو ندنس هن ام عاضوا لنودنک هاشداب ولتداعش یدلبا

 ی هلا تیاعر عاونا بودیاظح ندنس هیفرش نیمار رکم

 نتلابآ ابهسشلا بلح هیودنک پولق ی ها تبا فانصاو

 باسسا نیکی " ماش شولب رط هب فا داره یسادمل و

 راد دروي ماعناو

 23 هد کد اوج نالوا عقاو هرکص ند ۵ ناور)
 ۳ طوبضم نار اف و

 لوق كلي نوا: هروب ناچ دعا یدبا ن دهاظع ءارزو هک اشا

 رادقم ا هقباطلوقو یدنلوا نیم هنس هطظذاح زا

 ری ید بونلوا ملست هلا يؤم یسهس نحو هزبخذ هيا,



 بس ۳۷ بس

 لیلحر زو ولئداعس نالوا مظعارپ زو لعفلاو ریلد ی اشاد

 هلته دخ ینلاغا یرصکب ه دنیح لوا هک راترضحاشاب نطصم
 بودیا عضو سپ رم هللاقم هنس هشوک ر كب هعلق راب دت | با قرش
 بویمرب و نامزو ناما هب ودع بشو زور هلبارمب کت وطیمرگب

 روصتم قوفام كنوب هکیدیازارکود هليا مادقاو ماربا هلمجورپ
 مالک الاه یس مالسا تارغو مادقا هج مالا سفن قو ردلکد

 هتل ریه نالوا هدنلوقلنامور انما هاشدان ولت دام سراتو

 فد رش وود هکتار ۲ هل رلم و" ) تداغس م ودق تاذلا

 رلیدتا دوا بولآ هناشنب وغرح بوط ضعب هسفتب و رایدرویپ
 - هلناسحا نوتلا چ وا چ وا یمالسا تارغ نالوا هد لع لواو
 هاشداپ رب هکلک هئن ران وامه دمع كرل وب رلب دنا د وع سو عقرب
 هد راتر هن یعودلا هنا نوط و یودلک هس زنم ناش ید

 ندنلوف با مور ه و ردش) دیشا ندقلخ ناسل هنو شلروک

 ندب هبارانزبرضحاقرب اشار دجا كجوک یسکبرلکب مور نا هغشآ
 لصتم بوندیا هاکناشن ایل یودع نالوا رهاظ ندنرا رزوا

 نادراک لقاعرب هکاشاب نادوقو یدیارکود یرالغزمو یراندب
 نالواهلاوح هر هعلق یا ن Lule رومشم هایمان اشا نیسح لدو

 یدرکود ناور و نور د ك هعلق هلا راز رض یهاش ندهړد
 توربدلاقشاب هکنا هنشابلرقرب هکندروتلوا مامه او دیقت ردقاوا

 یدنا هن روک هدنرلقافوس كن هعلق رک هدلغزام رک هدندب 2

 كولي هغشا اشا ضل رہو یدیارللکد رداق هغمز دلو نیفهرب هکلب

 نتمدخ لوارف ندنف رط یسهعلق قارط هل. رلافا و یرلهاسس

 یرلترضح اشاب ناعنکو یرلترمضح اشابیسومریزوو یدیاراردبا
 ع اتوا كان رلث سضح هانلاع هاشدان هل را هف رقم ییاع ه اک رد

 لوا هلا هب وانم هک رر یدبا زارومأم هنس هظفاحت یرلنوبامه



 و۳

 یاب صب بوراباوص یعالوص وللود یاب لوا بوب ا۶ وا
 ولت داس نک روتلوا هدهاشم ررقم یسهلوا قرغ و نک رروتک
 هدنآ طسو ودا زوم هت یک یغو دلوا یروظنم كهاشداب

 یدشپاب هتساقب كغالوص ایران دب كرابمو یدشراندنبقع
 ` نوراقیحهمشط ندوصو یدباق هلیلا لر ابم یدیا املا ر ا وکو

 ینلاندنس امد هعب اچ هنس او تم الس و یدلاص هب وص ید

 هاشداب ولتداعس یدصاد هر هرق یعاا كغ الوص نوح یدلا

 ناسحا نوتلا جواربو بوربویلاص نساقب ندنرللا كرابم جد

 صالخندقرغ هک یر یدتباایحا هلمحو یکیایغالوص هللا
 رکسعردق ون یدرب و سایق یب "هیامرمس کلک یردعملحا ید یر

  نیکنابلکاتت یدیاماقراو فد ج راخ یرصحو دح هک مالسا
  ندبس لوا « دمالسا رکیسع و راید ریدشربا هنن رب شرع

 ناور نیشا یزوک سو یکی ز هدر هجا بوب وق نیناوب رغرب
 دهع دلک کا ناح راس ناور هاشدای روغوا بوحا ساز هاو

 هعارب ند راک هلنا فوقو لها ندل نم لوا و را دت ناعاو
 تكهاشداپ ولتداعسو نیل ن وام یود را ںوراو هتک

 را دروک ن رب نالوا بساع هفْعلوا عضو یرلنونامشیغاتوا

 مايقنودرک مایخ بصن هزار نالوا نیبعنو نیمخ بوقلاق یسترا
 بویلغب راقصو راب الا هاکتسد ترصنهاشداب ولتداعسندنارابد- |

 كلف هک هلبا نی رف ترصنو تکوش هبن عرب و نیب زت هلمجور
 هني رلنوباڅ عاتوا هدتعاس قرشا یدیاشعروک نیاثم نید رود

 ترشابم هنیینرتسی نم فقوتورخ تالب ندنارلیدروب لوخد
 زی رتاشاپ نط صم هداز دالوبناجرب زو هلبتابا ییامور رلیدرپ دتا
 لاو هب هروب نم تاانا هل رکسعیلوطانا ٥ دنیع تناحو ندنسوف

 مظءار زو هندامرک سد تم یکیاوب واشاپ ده یروکر زو نالوا



 — ۳و سم

 هج رکا س ارف لر وفغم هاش داو عوج ر هب یصا دوصقم

 ماعنالا دعب) لهدبا عورش هنماغا هلْطا یف ردیفتسم ندناب

 یار بوبقلاق ندب ر اح روتس نوچ (یرانو اه تی

 عقاو موب رزم ره كشر هلبراءوسر تڪ: مودق همورضرا
 یودع هتفلب و راک زور دوحار هک اشا لیلخ دنمدرد یدلوا

 رداهب شا شاناسو نیس سابل ف نالوا شارط به ذم

 بوضع هلیس ها رغاشاب رادحطسو اشا یضت رم یدیا رادمان
 نالوافرصتم هتل ماشو مورضراو یدلوا رادتیلاع هاشداب

 رادحس قل هپ را هجو رپ فب رش ماشو هیاشاب دجا كچ وک
 هن اور بناج هلل و صرف ندلژم وب و یدنلوا تنانع هاشاب
 هنن رق ناور هلتلود كرهدیا كل اسمیط نوح توئوا تعز

 هنبرزوا هعلق هلینیع یلوب كنقلخ رکسع قاشا یدلوا عقاو لوزن

 یعب قم: وا ند هعلق هلمجو رب هلسغلوا رار بعصو بوقيج
 ندعلق هلغم الوا نکم قلوا رود قح هفاسرب يا رفظ یالا

 ولتد ارش تاذلاب ید رانآ رلنز رض و رلب وط میلضع سابل رق

 ید رک بوروخر مشق ندنرزوا یراماجا ذات ملتا هاشداب

 مرا توش رل اعض وت ۳1 جرد نم :اشدای ولتدداعس اماق

 رانو اس غار ۱ هأبا را رد و زرط هن اه اش داپو لا زاق و و

 (روففم هاشداب اد مو یدارلا نمو) راید روس لوز

 هدننح لوآ زد نا رابنآ هکییدرهن اد رب و دملق

 قم نوا لا هننادخارسچو یدیا هرذوا Ce تیاغ
 ناکا مادقا هروبع ندقانآ مالی کیف امو یرورضلا

 یراقدلوا راوس هرزوا حورشم هجو جد هاش داپولتد اعس

 هدن درو تولا ۵ لک وم هدتساننا ماقا هروبع ها مارخ خ شوخ بسا:

 ج 1 بصر 1 رم گر 0 | نديڪڪ



 تم ي تس

 نابرچ هنر رش ناسا اقلطم هغلابم ظقل یراقدلوا الثم نکیا

 ند رودنک ید لوا هلوا نم م عرمشلا دنع هک مالک رب وزا

 كلام هيلس لَععو ردقوب كع مَ هئلوا قکسم لتفزلوا رداص

 خزود رافک هدمالسا دح رس اص وصخ كل اهم هقح یارجاو

 روأوا تسدرب تالس امو تابناکمو زارنحا ندنلاو رکم كرارق
 ینودلوا مزلا روما و یظعا نکرد رب بانتجا ن دیاوح قحالوا

 رد هچظع هومر ندع بانج هن رراوکرزب تاذ اب وک ردنشور
 ل اح یدیساوت هسلوا زر وظنم یرللاوحارپ هلوقم ون رابره
 تباصارپ دنو هشیزو یآر كرانوب ت نالوا دقعنم هلبا رافک

 ناطلس هل روفغمو موح رح هکلب یدیلوا شلوا نر اقم هشرق

 ی یودتبآ یراتیضح ناوضرلاو هجا هيلع ناخ ایلس
 یر راک هصزورزر ولوا فات ود یدیلوا كمردتا شومارف

 نر توالت هدغنو ادا هدلوا تقو هلا تعاج ید تاقوا

 هثسک ندناجاح باب را ندنا اعد هرمصع هاشداب هللا ناشلا ےظع

 تافوا هس زمک هسک تبح اصمو باطخ لپ قابو هس زمو

 نیطالس تاحوتف ر اوتو نیلس مو انا مس بنک ی راف رش
 شرورپ هدیهاشداب مرح مرح هک اقحردفو رعم هنس هعلاطم نیشنب

 رور مر> و رده ال دلکعد شه روک نیطالس تاداو شلو

 دعقاو یرزوس را هنا رخل هلل راق رش دوجو ككراتوب رانلوا
 یعی دوخ هيد لاصخ هدنبحاصم هل ا رک ربفص ردقب اطم
 محارو قفشم هدنباغردقوپ نیکو ربک هدرفرب ندسشب دا ارفاو

 قح نامه ا فيس ر ا و ڪڪ هدنراتع ڪو هدنراتمش امأق

 نرلد ادع "هیاس تودیآ ر2 نررادوب هر دوحو یلاعتو اس

 قلاقح دیبا لناز ندسوتام تلادع سورنا نالوا نم راند

 هب سل قدعیح ند ددص یدکچ یزوس زوس هن . قلطلا هیلو

 یر
 نت



 س 8۳۳ ت

 روز هللاح لواو بوړدلاق هرز وا ساب هلا لار ر دربظال

 ندرلهاشداب نالوب شرور هللا ےعنوزان صوصخاب هدکلروآ

 یرودص یشان ندتوق تاغ قا كيلبا نارودو نال وح

 تایسا فا ندا عج قلئاولمب هلا تطاس ردرمهرترب هبت یه دص

 ود ردلیسم اکس تنطلس و قلئام رمقر هس روک ید مهتسکو

 زوقط هلا هاکس یدیرحر یرغ ندنو و یدبا راردیا شاناس

 کیا یک رب ہللا ین برضرو كم روک ةدحاو ةعفد یتاقاق

 قم نکیا اف هرزوا یغاآ بکس هلادیرج برضریو كمج
 زرو ک هبق زوپکاو كم ردلوا هجریدقت یغود روا هنشاب و

 رواکت هلم اب و كم رتسوکر نه عاونا یلاثما كنویو قلاص نارک

 ردنورفاو نوربب ند دادعت دح یرگکاروآ روزو یرلکا
 زد هدنرک دیس هنسح قالخا صع كن ر ات رض حاشا یسوم)

 هبسلا موم رزو هلا بسانم یاضتقا هدناشب رپ هع وچو نوح
 یر هنسح قالخا هجر کا ردشلواروک ذم هدلمح اقر یراترمضح

 نوح د هسا لکد یدح كن اوخ داوس رلاشما مرز یر د

 ندآد هس رولوا روک ذم هلا یف ردن راربخ یاعد بلج رعضرع
 بانج تنمرعق دعو هوا رو ذعم هکرد دما ید هسلا جراخ

 نکیا هلاس هد راح زونهردش هش مل اس نس هک یناعت یراب
 تانج هرکصندنا لدبا شعا طور هموح رم اشاب داهرف عاد
 هدم دحر کا یرکا دل اس کودتا اطعا اعل لح تع

 یراق الا ثعاب >و رافوو تادآ هللا دش هللا ۴ ۳

 الثم مده ر وک هد دسک ند زاک میاشم هدانز ندرلنوب

 هض رش یارغط رکع رصح هش را ون از یکیا یرا د وعق
 یلکاپ كنیرافن رش ناسلو زا هاوا نیشن مبرع نکیا هدنتم دخ
 تبح اصم تیغرو ظافلا نیسح ملاع هلج هکر د هبت رع ل وا
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 ات ی کا رو رو هکر ابد تباسا
 كيلع یدیاماهواوسابق حراخ ندرصخو دح کم السا ع
 نوسلناح رازوکن ماری هانبلاع هاشداب یا و هلا نوع

 نوسلقاص ندرطخو ناطخ یمهاشدای یرات مضح یاعت یخ

 رای دردشرباهیاناعرو هرفک هکلب كنیم سه هلج لکد ك نقل رکسعزکاب
 ی اع د وید لدلوا ر اکا ثعاب نیک هتماق ماف كنیکاسم
 كهاشداب ر ولد داعس قطا راد ردشرا هر العا سرع ی راهبربخ

 یکل هناد مو تدالج یرلکدتاراهطا هدزکو و و کارداپد و

 تلود كنحهدا فاصلا ردنورب ندقیص وتو فی رعلدح

 یکلهبادرمورهر هل و هدنس نق ندقلس نط لس نالک هد هب ه السا

 برغا ندنو اماف ردشلزا هد راوت ا سعوا لقت

 هد واه مرح هکر دا لقن یراترتضح هيلا یومرب ز و ولتداعس
 عقاو هصعفد هنر نکاب با قرش هلتم دخ یرلفل را ریش

 هاشون زاد كر ونود ارس ردا وا

 رک !بوتوط هلیلارب ند 'رزوا كنب راشاب كرابم بوریدلاقفو بودیکر ب
 را هسداهدنرب ندرلهجغاب رک آی هطوا صاح هسیاهدمعاعیارمس

 لع لوا ټب ون ینارب و رارونلوط لهجو وب ییذفص یراقدلوا
 هغارب هنب رزوا مرح ندکسکو ردعلوا اداه یدیا راردیا رود
 هل وا رلنع !مفر هلمجو هنرلیدغناالاو مدر دا فوخ ن دنا ق جاو د

 كمروک هلا قاصنا نیع ځد لاوحاو یدیا رردیا عضو هرب

 ناولهد رب ندرل:دا تراهمو ره راہطا ه د مرصع زدک رک

 ... یسوم ولت داعس هلوا شم رتسوکز هر یو هک دم روکروآ زور "
 .ردشلوای روظنم كنثکا كنب رلمدآلرمصعوبیرلت رج اشا
 یریمت با موروالاو رالکد ےسجو يه هچرکاالاب ودنلب هدنماق
 ریز و رب مک یناوکسا هروک هنتماق نعد را ولک وکر هجبج وم



 س ها سد

 لزا شف ن دیعصا ذیع بولو والت اک
 یعاخ میدن هک اشا یطصم رادلس و رلبدتیا هدکر ابم ل زه -

 هرشط هلس هنر یا ترازو هدلگ وب یداندصاوخ صخاو

 بشو زور رابدل وا عطانم ندمت مرح هن الاو راد راقیح

 توقلاق ندل بم و نوح رلیدعشود رو۶ ندنراباطخ فرش

 عاص رکا هلوق وق اموع رلید روس لوزن هلبحم مان یریاچ روس
 یر داتعم رفط دادحا هربضو هنس هفناط یرهتو هنل وص رکا

 كشلخ رکسع هلک ٤ا ماعنا ها رک هرفن رهب هعساضتقم قولاق
 می ادبلا نمو ) راندشود رهظم هنب را ربخ یاعد ورتب یتردق

 ىسوم ليلعأا بحاصریشم و ليلج رزو ولتداعس (عياقولا
 هدنتم دخ نوب ا عانوا هدرا رعط رفس و یراترضح اش ا

 ن دنرلیشا یب وق تاود رد نالوا زباذ هنف رش قلیعتانوق یعب
 یراقدلوا زومأم هکم روک نروما مس هلا راک هک انا ناعع

 هلی وا هملکلا قفتم یدیارلشم روس فیرشت قوا ند بس

 هنس اره راصح هد ل هود ند هب مک راد

 دوسک لواو هال اع هاشدان ولئد اعس هدانا یراقدروس تک نع

 یرلنوبامه عبط كنراترضح هللا لظ نالوا ناهج نیط الس
 شکر هداشا لوا قافتا یدیارلشلواراوس هلن اليم هب هبرع

  تآ هر یکی ع ودلوا یرا یشروظم یدلوا رهاظ قشد

 راوس هتل ود بساو تعرس هلهحو رو رلیدتا نام رف ويد
 هدنرزوا تآ ید ندلوا ا وک هکر لدتا تع راسم هدقل وا

 رايد روس هلیوش بولآ نانس زی تشخرب هنب رلا كرابمو راب دیا
 دوخان و یدلز وس هن راکش ىدا رد رس نیهاشرب هکناص

 كد وعم شک هرجا نیعلا ةف رط ی دا فط اخ قر

 دل هج ورب هدن راب رض هلبا قار نم نآ لواو یدلو هدنسوق
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 راج هعج ةولص نکیاحرع جره هلب وپ ملا ړدمادق ند هع

 مدان هنک و دلب وس فو رح هکیدلاع رازا همجورب ويد یرولوا
 هت راشواحو هنن زاغا كول: تولک ید صلت هرکصفدنا یدلوا

 ذخانراقدلوب ره هکیدوا هیت هب اب سهسصعو هبیشابوصو .
 هنر هنارس رب زو یذا شعالعاط ناولد زوته را هديا سن 

 رش نوکر ه هرکصندنوب رایدروت نیراشا لاا نو رابدروتک
 هکیدلوا هل و یدرارروک نیر دیقو ردا ذخا كس اقترازتوا
 هدنعا یرلشادل و لکد مزال قلوا روز یان هد رغو قرش

 رک مقو اربج بوی ءوقیهلوانرهشوب د كبنالف

 هجاک ءرصعوب هکیاکد هل وش دو رابد روتک ندنزوپ رب
 ناور هکنب راتا هان ردو ر هلک ندنراقح هللا هصک یک یغودلوا

 ررر وتک هدع رط لاله هدنساتنا یرلتوب امه هجوت هت رغس

 ند رایالا یدراررودتشک نراشا لاس زد هدنز وب رات الاو

 اد یر ناسا یک
 رانو اعد ود ردو نسا زج كنابلت نیدحو كنابلوا ەدنغۆلڵوق

 /یدنا رار دا

 تراغو ناور نوب بک رفس لاجا)
 (تساا موبیقنوب اه تعزع نا HA اور
 ( ۱۲2۷۰ هس توا( ناف ر هر )

 بول وار رقم یران وب اش تک عن راترضح ف لطهاتلاع هاشداب

 بحاصو یناب اهج ترهشو تک و شو ینا نين اوقو نیرآ
 جاقریو رلبد رو روبع هرادکسا بناج هد روب زم موب هل رق
 كم رکللا لاوش هام بودیا نورتم رفظ رفس مزاول لیکن نوک
 لوزت هتیرهش هنوق بوقلاق ند زیو الد لازم لوا یتوک یش:
 ا هلل روس 3 ازرا نرااوزفرص هم اویسو هر رصد ندا



 سن ۳۹ تك

 نییرب یظعارب زو یدع جد رادزفد شارل دتا اجر

 ییا یدبدز ر هدا ترشا تعاس و ناه كلك: لدتاناذیتسا

 چ تخر ناوج طخونرب نک رولک هجرهرابتع یولب و جوا
 ندزم هلباقم هليا روکو لق نسهج ی نمرق هلوط هفیطق لمك

 یهابس لیجتز هبشعا یهاپس رکم یدک دلک ندزفاب شمرولک
 كه ندنایک رابدبد نسلکد هلی هلبا مزب نوصن رک كسلوآ

 موج وب راذلواهد سیو شد رای د یغاح هنر رزواویدكروایشاطو

 هکر دو تقیقح اما راب آش اط جاقرب ورلب دلکا یتلوا «ررادرفد
 رادرفدشاشدتا قهعرسرادقمر دز راب دتا دصق ق مروا
 ندل ون ندیک هتنادیمتآ ندندراییارساشاب مهار | بوشود هفوخ

 بوک ندنکوا ناتسرا نمرقف وب رولوا قم هد هلا وطبودیک

 هدک و دیدیلاح عقاو مدراو هب یدنفا ےھاربا یب همانز ور موح رم

 راک و العوارزو هلج یدلوایسرانوحیدشود هر ار طضاتساغ

 دنارسیظعارب زو یراراتخاو یراغا كولب و یرااغاقاجواو
 كموقوب نوکر هموج رم یدنف|نیسحمالسالا حش رایدلوا عج

 نوسلروک یرادت كرانوب تسلا ر دلکد كسکا یداسف رر هلب وب

 ن دروص فی وختو لاش وکه اک ندنزو تڪ ڏو طو هاک

  ندموقوپ و هدباماع رفت مالسا لها ردشمک مزال هدلاح هکی دعس
 هل ید یزانلوا هدنرللاح ودنک ل کد نالوا ینایصع و یاعظ

 كنیهاس كرک كنب رعکب رکن اشلوب رضاح ہدلحت لوا هدیک
 .. یاش اب ولجاس نعرب واضرنالوا ناسا وب اشاحیزرایتخآ
 ققتعوید ردقوب ییاغحا تفلام ندزب هسردبا نامرق دهن ره

 ولت داعس هعفد جوا یکارب هدلع لوا هلم ابو رابدرب و باوجهبلک |
 یتقوهعج یر ندمارک "یلایحیدلک بوراو صبح ههاشداب

 یفدیلاوحاوب موح یم ماللسالا محشیدداص مد ردن تفهرب

/ 



 — ۸ بس

 ودنک ےھاشداب ولت داع ساعا دجا یساغا راد س یدلکدرفرب

 . ل هديا عضور یرغ ندلاثتما هزکنویام سما اشاح ردکرالوق

 . قاجوا «داسا لوا ردیا تاگ ضعب قلعتم هنب را هی رت اخون
 ا اح لولب اب یر نه نانروط هاب واسم هاباق ناب زاما
 هر وب E هت رات رج ول راو یرلتعاطا ههاشدابنوخ

 ردا هضراعم ةیاغا دجاود نسرالاص نیجلق نوح رلیصاع

 ةهسلوا لربح ندتنطلسبادآ نسالو ندهللاخداتادجا

 باوج ود ك دراپ وس یعزوس هلب وپ ه دیهاشداپ نوپانه روشح
 بولوایظعارب زو هدنوبا 2 ناوید نوک ی خج وا هاب و ررپ و
 ب رش طخرب یس ادم رايجوبف بک ینودروتوا بولک
 یدحا هاک هعفد ییارب ید ىرلار طح معا رده یدروتک

 رلیجوبق نامز دعب یدوق هننا یدکو ب یدرود هاکو یدوقوا
 ندنا یدتا شراس هنس ر هتغالوف نودآ توعد نسادک
 دعقءلدتشا یدلوط ناوید هلبایع:اکتش هرق بولوا ماغنذا

 دن درد اده رایج وش کم ردنا داد رد هکر ب وند مراکنخ

 دوهعم نوح يمر دلا ندنرب وید رسا مطعا رزو یاغا دجا

 توروا نیب وب ل احرد شعامضاح دالح یدلک هنن رق هعشج
 . مزالم هرکصندنا هلع هللا ةجر یدلنا قالا هیادمش هرمز

 یک بلح ناکرو لا کی و یدلزوحرر رر یرابک كراثلوا همان

 صوصخ ههاس ندعدققجا یدلزوا رلثلوا یهتمهرلقل هد هن و

 نوک رب یدلاقرلعح الآ تم دخ یک یرلةللوف یار ورلقل لا وح نالوا

 تمدخ هژوععوب نکردیک بوقلاق ندمظعارب زو هلیارا درتفدشاب
 .هدننایسوا ید یسامررب هدنشابیئا ده ٹا ولت رب ندن رلمزالم

 مدآرناسکس منع ه دلم کنار هجئراو هنماج هدلاو یدو

 هلبباداوب د کرب و یرع رلتمدخ هرکصندعش راشهروط ههالس
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 عاعشلا تو هد هقرع هش رط رد ندسوع اما یدبا للاخ

 هلجوب نیمجلا دنع,هکیدا ه دانا زلّزممو هدنیز نارقو
 یوا زو بولوار' وم یناسوش تقیقحو رددودعم ندناسوه

 هفقی طرق ید نوک یغودلوا لوتقمو یدلوالوتقم هدنوک
 تر زا لنت نوکلوا ىدا هداناز لازمو تش ز نارقو هد هقرح

 هموح مه یدنقا نیسح هش رش یاوتف تمدخ و هراشاب بجر

 قوت نوک یمن دناسَفطیداشاب بجر یدلروم دیاقنو هیجوت
 جوا ییا داش ید كموح رم یدبشا نیسح بولوا

 لوتقماشاب بجر هشب و ی دلک هعوقو ندزوب لوا هرکصندیا
 عسر شرح مرجو لحز ةلباقمو عاعشلاتعارق نوک ینیدلوا
 ی دبا عاعشلا ته رق هحرکا ند دوعسالاو ی دا شهک

 یدیاراو سرو یرتشمونارقو یدباشریا هفرش هحردالاو

 یدوعسو هیاشا,بجر یت اسروح هلیا لاوز یبر داق تدارا سب
 ق دازو قح بولوا عجار هیاش ابد نالوا یظعارب ز و هشرپ

 یدنا ز وام ند هنسشب
 (كز ا ورز كهاش داب ولت داعس )

 یر را کک یل دروم
 ندنز هبرغ عاضوا کل اضفط باب را هاشدان ویدا نوج
 لب دم طخر هش راترضح مظعا ردص نوکرب یدلوا هاکآ

 مایع دادحا دعب نم توت وا عفر تمزاالم هکر ابد تارادصا

 ناسا نامرف ود هیلرب و رلتمدخ یرک دعا هلخادم هدننامز

 راب دلوا «اکآ ندنامرف و نیدناعم "هرز لوا و نیمزالم ےکنوج

 یدرابک راسو العو ارزورلیدتبا تیعج یظعرب هدننادیم تآ
 ندنراحاو رادلوا عج هد رادقعلاع هاشدا نونامشروضح

 بودیا فوخ نکل و رایدید نوساک مدآ جاقرب هنویام*روض>



 س

 وک ننک شو هلوا ی ونک اد نک یهتلوا تان
 نیشاب الصا ید شا هبلغ تلقغرب هر ودنک هدناوید ىدا

 بوشناب هعفد ییا ر راد رد ساب یدم هرودلاق ندنس هنس
 رولوا راد ت نداوح اضرف یدتا ضرع هک اصم ضع

 یلقغ ېچ هزینف یدردیا فقوت رک نامزرپ ها هیودنکو
 ۱ وا ها بس لوا ها درتشمایلا قاطلس زوته راو
 ۱ مدیا سکا هعیطا "یراد رفد ود كدربد ردشملاق

 (٠ ساب موجلا تاراطا تارث ان نمو )
 (مويقلاراهفلا رد الا ىلاعت هللا )

 رلضءب ردرلشلوا بهاذ هنتمرح كموجم مع الع صء هحرکا

  راشعد ردمارح كعا داعتعا ود ردرن وم تادذلا بک اوکح

 داعتعا معمر کا ردشعد هک زدل وقنم ند ییداش ماما را

 كنون هللا تداع نکل ردقوب رۇم یربغ ند یلاعت قح هس ردبا

 یالاصناو یناکرح هل رط وش كيک اوک هکردیراج هنیرزوا
 ردقوب سأب هدفتغ ر ولوا عقاو لاوحا یک كنوش هسلوا عقاو
 هرکصت دتعاس چوا هک هسلدهدرصعتقو دسک رب الرلشم روس

 كن هسکو رد رهاظوب رالق تالط یلاعو ردا بوی نشو

 تالاصنا یک ك نوب قاج د هدنتق ےک ردقوب یهابتشا هدنوب
 هذ اتو نوک اع ندنال اصتا صعب و ردرهاظ بک اوک

 دتاما رد راشم زاب فلس رک لا هر رک یماکحا تسلک هد وحو

 هد غا داقتعا هل و هکرد دیما ردل اعتم یادخ قیقح روم
 نالوا رث ءوم هسخ وب هیهوارافکا ید یدقتعمو هل وا اطخ

 زدتطد مالک یاج یودنا رفک هکلب مارخ كعد,ر دیک اوک

 ظقاس هکنوکلوا ردندناق افنا با کو د وصقم ندوشنو

 هلکلا ند دوعس تاراظذا روب نح موب یدلوا ےظعا ریزو اشاب



 بم 40 . تج

 مک طح نوصا ربت نس هی رونه ردا عقاو هعقو و
 بت هر یلاعت نح ترضح 13 رطاخو هک دتا لو انت رهو
 E ندمدجم مشا ا وامرعلیب كب 9م هدکع ادجو
 _ قّرعم هک و دک نان کش لی

 EN ےظعا ریز و )
 (یعودلوا مظعا ریزو كناشاب دج و)

 یدا CEO در بروز ین رازو تلاش بجر
 یدلوا بد رد فد رش دیع هکن وج ند هلج یدا سوا

 یضاقو ند ارزو هلبا رلموم لای و رب دنا ترسیم هرلقمل اص
 رایدتبا توعد هکثراو هنا و احو هد رفتم هج والب ندر رکسع
 نال وا « دعص وم نالف هرز وا لعش یراکد رونک و
 يراب ولطم و يدبا راش ابر هرک دن ولد و دام اس

 را رولا نسا تاق جار, بوداو مدآ ندن راجيا هرانبم ردنوک
 هد از دال ون اج هدن رق اخ یعایا هب لحم لوا رفح وب یدبا

 رارغرب هل اجرپ مدل تسار هنس امار لناشاب یطصم رزرو
 هغاصل اص ندمم !لاصو نکا ول س شام وق و هقوح یس بولط

 ید موج رع اشاب بجر ینابلا ىلع سفو یدردیا میز وتو ردک
 و ااو یدردبا تباع رؤو:را تعا تاق هرلن و
 ۰ ا رهاط ید رونلوا دج یتأاب وسم هنا یاب بود
 وات داعس یس ادعا نکلو یدرونلکا قلوا ندنښک ودتبا .فوخ
 رغ وڊ رډ هلی اړو و سا فلا ORE اسقو هلچج ههاش داب

LA REشاب برو ز هج دل  
 لاوش ۱۰۶۱ هئس هللا و ردلوتنم یرافدرویب باطخ ود.
 لا هجر یدلوا قونسح هک ىدا ینوک ی دب یرکب كم ركملا
 هراشاب دم نلک ندرصم دیدح ر زو رادیو هلع یلاعت

 ےک 0 قم
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 د س یرمغ ندرشکن هدوه ی هسلوا لیصفت یدا هرزوا

 خرداد رب یرور فلاب هلغلوا هدنش رط قارادزتفد دنالاو زمر و

 هدازرادرنفد هناسر نیما « درصع لوا نوکر دا لکد لاح
 اقص كري ةف درک هلیا تیعم نب روضح هلیا یدنفا مهارا
 هلت مج بصنم يخد هسخوب زم هیلابو یناذ تقابل هچرکآ قآ

 هرز وا یتدام هامزو كدا مادق ه دلوخد قانفعسالا بصف
 یک ردیا تکرخ ههارکلام قدزوالا دکعاسوب .نمالا دعب

 یدشفا مهاریا نوچ هج نییە یدد رکو دلک افص تولوا

 هنلصف رکش هبلک لک یپاچیاه ید زوالا نویس وب نماد
 هد رکود رش هک عاطل سات ید لوا یدید ل دعشتب

 رکش هلاک نوچ یدیدراتوسر ونک ید نوا مزب یرونکد
 بولا هنکرابماتدب نالوا قازرالا عطاق كنودنک لاحردیداک

 تفئلم اعطق نکیا ریقفوب هدست بناج یدلوارشابم هنعب زوت
 را وا ه دنزاسد لواو ید اید هلبا متج شوک لکد قلوا

 نعهیغ ید همادخ نارود هری ما ید هتس هل

 ردق لوا یدلکقاش تباغ یضووب هرقف دبعو یدتا مد زو

  قاصنا هرکض ردكکد یکم راست هکمدلوآ رطاحلا رسکنم

 ندندادعمدآ نسکلدلبی < لس و مدننا مول هعسقلودنکو مدا

 نوا هکلب هلن ع مدنک بوقلاق هلی ا.راسکناو و نس لکد

Eaزونهو یدلثب هدیا روهظقام دقم هنداحو ندم  . 

 هتخو رو یافلع بولوارادرنفد نکا ه دافتخا ما لک

 نعاونا كن هب رشا سون واق ردققرقز ونوازکلاب مدلوا رومأم
 كرلت ابلوم ن دنرا حب رح كدنه و را ركش هبلک كس و ررکم و

 هللا دنعنم هزب وب یزکش هبلکسونواق یکیاو مدننا صبق نس هلج
 هکر د زواج ند هنس نواا بلا مد وقیلاوند ردنافاکم هرهراسکلا
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 لواولیدر دخ ااضمآ هماظع ءیلاوم هلج «دعب رل ودنک لوا >
 رانا هکیدتبا نیک هلا هظافم ناما اشاپبجر مظعا ردص ه دلح
 دیقت ه دکم ر وتک هروهظ یراناو ر دقوب ه ده شداب ولت داعس

 هدنرلفب رش تمدخیلج یسومارب ز ردقنرا ندزسی ران وام

 هب ییلح یسوم هکر د ر رقم ردراشم ردنوک هجک خد هلفلوا

 یتدرلنارلبدمروی غی رد هن یدیا قارا ندرادا یرلنون اش لیم
 « دیوک ی رانا مدقم ند ىلج یسوم را هساوا هدهضاخ هاب
 ٌلدنم درد ىلج یسوم نوک لوا یدید یدیغون هابتشا ه دکلر

 "نانیطا هلوق هسخوب یکراقم ه دصق نفلب نکیغو اکا نیدآ
 هباسبتشا ممح قتعلوا رداص باوج و «دنناسل یغوجا كمک
 هدنوا كن هشیلخ نسح هدلح لوا یمقف دبع وب و رلیدنک
 رهورلید رز دنوک نوحا طض یناکو زنم نالوا ه دئس ها و

 زعودلوا روغ ام نوچ رلبد رویب ر دتا سس نغاجوا نغاجوب
 دنمدرد مدلک هکعا مالعا همطعا ریز و بودیا ادا نتمدخ

 رکم یدروتاب ه دننادیم تآ هدنب رق یارمس یم كنبلچ یسوم
 راشعا دیهش بوروشوا رخ هدنم دردو راک لالا نامش
 زایدلوب ید ییهفیلخ نسح ییسنریا رلشمقارب هغشآ ندنابمو

 ناضمر هرغراب دتا قالا هر ادهش صزەلا یهاشداب دالحخیو

 ندر یعودلوا نع ید ی اشاپ نطصم راد رفد هدة یش

 رادردتبا لتق هلا یهاشدا نامرف ه دننادیه تاو رایدراقیج

 عقاو ن دلاوحا ن دیار وه هدیابون ةعساو ةجر هللا ےمجر
 ر دقوب لاح كحل ر وتک هلق هداز ن دنوب ندلاقو لیق نالوا
 هغلابم ردقنره الاو ر دقوح طا كنسم هلزا ندقلزاب هکلب

 ( بلقلا راسکنارابا نمو ) ردشترا ندنا ید هساوا

 تناهاو توادع تباغ هرقف دبعواشاب یطصمروکحزم
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 (یس ا یرصکیو کز اتشاب د يطصهرادرفد )

 ( ردهدنرکذ د لق كن هفیلخ یس وهو كن هقیاخ نسح)

 نا ولغو ی دلوب نوکسنوکچ أرب لوق هج رکا هرکص ندنو
 . سشللارقرق ندو رب هلس هسبالم تمدخو تمزالماما یذلوا
 ۵ کرار اسرکا وانه ناوبد و ررزکز خب سشکیا رزو هکلب

 اشاپ قطصم رادرتفد و یدیا رارولکرارپ راو هللا تم هجو

 نوسنلوب رلنا یږا راشعا افتخا هفیلخ نسح یساغا کو و
 یدبآ رارید نوسناوا لتف جد یلح یسومو نوسن]ا یراشاب و
 توی رددتلب والا ر یصاخ دن كهاشداب ولتداعسیلحیسوم

 هدنسیمرکب كمطلا نابعش هن لصح یدیا بوغرم ناوجرب و
 یدیارتدیرتدب هبت رازه ندنالوا لوا هکیدلوا هلفلغ ےظعر
 ردشلص ه د هصاخ هصعاب یرلت وب هاشداب ولئداعس هټبلاو

 هتف نیکست س رلبد دزرلشا شا رککو دهساد وخان زربسا ن راشاب

 هد رم شورغ كب ردردرجواو یدلنوق راب دانم هفرطرهنوجآ
 هلت سانح اینادےءتآ هنن یدلوایسربانوح یدنلوا هدعو

 0 وار اوه هد لوا اان یزلوط ها
 هنت اج د دج عماجراجان بویمهروط هدننادیم تآدرفرب هکیدلشاب

 رل دل وط هن راناک د یسوسراح ه-یفوصانا و هناا هناخزهم و

 هننارسیظعار زو هتک ردق شنوا ندایعشا یاسور ن دنا

 لو زغم و بصاعمو موح ص یدنفا نسج مالسالا حش رلیدلک

 ءارزوو را هعنرب ید ندمارک یلاوم و رارکسع یا
 مالکر ا داوا رضاح هدنا هلی اناوید باب راراس یس هلج ماظع
 راب دنکرپ یداسق و ةف ءان ساسا و رلد دنا هداعا نرلع اس

 مالسالا مش م هرکص ندلا دحو هشفاضو ندلاقو نفر اره

 بوریدزا تعحر هرز وا قلوا رده یرلتدو م د یراترضح
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 هلا ندارن رب و رشود هنب  هطوا را هتسخ هل-حوک یب ودنک
 ندیشابیاتسوو رولوا لخاد هب هصاخ هحعایو رشا ندراوبد "

 ردن یبصا كن و رراو هوا روضح بولآ هز وغو تسوا

 قاشوا نالغوا ضعب قهلوا باطخ ندیهاشدا بناحو د

 رد مدتغاط نراتیعجو مدرس رهخ هرکصرایدتا قمل راشخ
 یدعا كرت نی ةع الب هفلوا دنم درد هاشداب ولتداعس قح

 یدلوا یسترا نوچ یوارلا ىلع 2 دهعلا ر دل وتم یراقدروی
 تن یهاشداپ ولتد اعس و یدل وط هلا داسفو هلتف هنب لع
 نادیع ییاشاب ظفاح دنم د ردو راد رافیح هرشط هلبا نواه

 بوروشا رح هدیهاشداپ نوار ظد وراد روتک هتساس

  ره>رب ندنس هد لاسظرب قح هيلع هللا هچر راب دتا لتق

 ورسخ وژردبا لقن نغودقبح ندنتلا نسهکح بوروا ترس
 قماعلااشت را هدلح لواو زاید د,شعا ندنناب وستم اشاب

 ولتداعس نوا كاری و بصانم راسو رایجاب روچ هانک ی بو
 هراتماعز جا وو راب دلا نیرانویامه دمعت بوریو راذیع ههاشداپ
 ردشماملاقرکسع رربک هسب رتمورراو وشرق ه ودع هلکمرک هدس

 یس هغ اط اناعر و راد د نوسلوا یرلن وامه دقت هرلنوب هّسلا

 . یر ها ضراوع و حارخو یدلوا لاماب ند هقاښ فیل اک
 ندنع ودلوا دونشو تفکر اره هلوقم وب ويد یدلوب دادزا

 تباع هباشاپ بجر یا رب زو ترادص متاخ هدلح لوا هرکص

 نوجما قم امت اص بصانمو قم املا اشت را مکن وچ یدل وا
 ندنوک خوا یدیازلشلآ يران وا دمعت كهاشداب ولتداعس

 یلوطانا م دنا لوزعم ندننعلراد رفد هنوط هرّقف دبعوب هرکص
 هقدص یل راد رفد هت روا ندنواب* ناود نعد ینلرادرتفد

 یدلر ود



RESطب  

 فقوت نوک جاقرب هدناقوت یرورمضاا!بولوا دتشم یکل هتکش

 نک ردیا مالک الام نیس هي هج اعم ضعب رلیدتبا تماقاو ماراو
 رکی رادو راددل وا یعاس هثلتق بویغ | افتکا هللزع یسادعا

 هج وتم بوقیچ ند هن اتمآو یدیا شلریو هپ اشا یضنرح
 شپتردو راد ر دتیا لاسرا فیرش طخ هجبعع یدیا شلوا
 یدصاب هلقغلا لبع نک رونا هدنش ارف بودیاراغلبا ندرب قانوق
 ءورذ یداسفو هنتف ناک هلکغا ارحا ینامرف نالوا هدنق> اماف

 ۱ روئلوا نا یلاجا ک تن یدصا هکلف
 (یودلوا یظعاریزو كناشاب بجرو یلتف كناشاب ظفاح)

 ہیک لوا یدک یربخ یلتق كموح رع اشاب ورسخ کنوج

 هتفو هطاغم رب و اغوغو ر وشر هدنسام كفلخ ندم اشخا

 یدیا یدس ناوقرب لوبااتسا هوبا رهش اب وک هکیدلوا اد وه
 یسیدلاربس هعون رب ندننناج رهو یسیدلز, و هشوک هش وک
 نالوا سان مجشراسو هدنراشابقاق وسو دنر هطوایرهکی یدلسک

 ورسخ راکت دک ی اه هليا العا توص هکلب اراکشآ هدن رارپ
 هیلشا هن نسولوا هریسزس هروکزک د رق ر وق ندنسی رید كناشاپ
 هورذ ماعقاخ نوچ یدرافبج سس هعونر ندن رعا كسکره

 یرحج رب اشاب و مسخ هدنسق و یدیا شعبا مدق عضو هد اسبق

 هنلتف یدیاشم ریک هنلکوک كنلخ رکسع هلغلوا مدآ رداهب و

 یسنریا رایدتا فقوت هلجوکر کو ریغص بولوا یکلد تیافب
 راسوارز و یدیا ینوک یی رکس نوا كبجر ءامو نینئالا موب
 عظغا ردص بولوا مت هن واسم ناود هرز واداتعم نایعا

 لباقم هنر هطوا را هتسخو لخاد هواه باب ید اشا ظاح

 ییاشاب ظفاح رارولک هک هلحم لوا نکردیک بولد یرصکی جک

 - راردبا تراغوامب نتسواو نسهزوحو ناخ تخرورارقم ندنآ
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 رادشود هنن ر زوا هلح شابلرف رکسع هرکصذدنو ی دا لعق

 هبت ره نالوا ه دن اکما دح هج رکا رانل وا ر وصح هدنګا

 هراتا درج یرورضلاببویم هروتک تقاطتقاع نکآو را دش روط
 بیقعت ید لسابلرق رلیدتارارف هنیرابناج هب رب بول وا راوس
 یدلوب صالخ هلیجوک اشاب لیلخ و رسا اشاب راقفلاوذ بود

 ۱( ید له دند رام ال رو و

 (یکیدروک نیکر ادئرفس ندمورض راو )

 ی ا نمزاولو تام بوریدشربا همان تن لو
 هعفد وو ید الشق هدد رام تولک شق لوا هرکصتدک دتا

 هلروقغمو موح صو لوخد هشابلرق كلا ع ندنف رط مورضرا

 ةعساو ةجر هيلع هللا ةج ر ىز اغ ناخ ن املس ناطلس

 سپ یدتبا یر یتلوب لوصو هدادفب هن هلی رثا كنیرلت رضح
 هدموسر تح#) مورض را نام رفس هلنجن هلا ةت الم و
 ندند رام یکینودلوارآهب لوا و یدردتنا لیکنو كرادټ

 . ناصقنو مادقا هرکسع تیعجو یدلوا لخاد ه یکی راد بوقلاق

 مربم و مدقم هنن اجره بود ا ماها دنا تام*ینیدالکا

 یدلباحالک الام ندرصحو دحو لاسرارلمدآ

 (ظفاحو لع كهللا یوم ریزو)

 (یودل وا مظعارزورارکت كناشاپ)
 بارا ققدو ماقتناندودعو یمهویسردقو كرظن یر زو

 باضغا ید یهاش داپ ولتداعس بولوادع ندبه هدننف ض

 رهمو رایدید ردابه لج وب قمی وا حوتف دادغیو رایدتا
 ید یس ودنک راد رد رپ و هیاشایدجا ظفاح یرازو
 هر داعس *هزاتسآ بول ندرگب راد هرکصذ دقدنلافب رس ر هه

 ندنوک نوکو یدن هتسخ لا نا ةداراو یدلوا هح وتم



 دم ع =
 مظع هځفد ر و یدلکود بوناوا هرصاحت بشوزور نوک رف
 نوهرم هتفو یفق نکل یدنلواشپ وروب هلبا ماعهاو مادقا
 رفس هبت روب ید هرکسع یدلوا رسم رفظ هدنیحلوا شما
 یدلروک یلوا عارف ید ا شمک لالکو روتف هل ایف ندنتفشم
 دل لاق فلع داز یب یرنکا كراسوماح هنلقنرلب وط هنن نکلو
 تقاع یدبا شلاق ناوتو بات د هدرلنالق یدیاشلوا فلت
 نراتآ ودنک بولبزاب مدآ ردق تیافک هپ وطره هلیطرش كول

 راید ردشلوا هلصوم هليا تمالس نس هلجج هلفجوق
 :(یغودناو ان ىس هعلقلصومو یو دلنوقرکسع هنس هعاق هلح)

 ج. رک ندلوا ردعقاو هدنسقرش بذاج لدادغب هک یرهش هلح
 . . شلردپا هلوطر و شهک>روسرپ لکد كج هید هعلق هلا هلوطو
 عن رجا لک ندنفرطرب نوچ ربیدتلا بحاصرب زو هعفدوب یدیا
 هظف اح هلح ید ندنفرط رب یدتا انب نس هعلق روز رهش
 وید ورد رولوا شلوار وصح دادغب نعم هجربدقن یعودنلوا
 وايو ید روک تامز اولو تا یخ هن روس ۳۹۹ لکا

  ییاشاب راقفلاوذ هلااشاپ لیلخو ید ردلوط یعکنج هلیطرش
 هلصوم یسودنکو یدتا نین هنس هظفاخ جد یا را ضعیو

 هدنام ززاو یدتا ترشابم هنس اش هعلف نیتمو میظعر بوراو

 یدوفهنما یزاولویئام# هلجو یرلب وط بور دشرا همانا
 : هنفرصت مالسا لها قرط یکیالدادغب شالرق نوچ نکلو
 لصاح هع اضم هشابلرق نالوا هد دادغیو نیغودلوا لخاد

 راندلک هنر زوا یس هغلق رچا لک لاحرد راب در وک نیغودلوا

 ین هعلق هلکلبب ررقم نی لک هروتک تقاطرلت و اروم ام هنس هظفاحم

 ندلاوحا و رب ڼو نوح رابدتبا رارف ورخوط هلص وم بوغ ارپ
 هدحاودعفد ی یکی رک, تردیعو دوقیلا هنس هطقام یدلواریبح
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 ن کر هشرب لاش ناد ھه ید نکرد یدلوا مدع هار كلاس

 هدنن زکر درلتراسخو نراغ یو دتاكمالسا رکسعهدنادمهشعآ

 هدنراتیمز رب ز ید لر هش و و یدنلوا ارجا هد ایز عه ید

 رانایلوا لقت لباف یخدندنآ یدنل ون هرخافهعتما دهه دنرلت عو

 هرهش و هد لاثم یی رش کیا ون لصح یدل وا قارخا لج

 تراسخو تراغ یدیا هدلابج یک هدارصص یھک کا رق هه لداعم
 نارسخو تراغ و ناز و ررض ندا ثاریا ةشابل رق هل وا
 رددیعبو رود هل ره دص ندنس هبت رع قوا ریرحو لی
 راوشدو بعصر كغاط نالوا هل اوح هنرهش ناد ه قحا

 ر هنسک هجن ندنفلخ ربش هلفلوا را هراغموژاق رط یادخ هدنلع

 ییهعتما نالوا لقت لباقو راشعا نصح بورک هن رلڪإ

 هجا هلیس ظحالم عانغ ندنارغ راشم وف بور وتک ن رلباوئاو
 ندنغودلوا لح ناتسکنسو بعص هدتباغ نکلورلیدراو راهنسک

 لاعرب زو رلیدلوب رفظ هلکع ا عضو راسو تم هدنرارب هت یریغ
 یانفا كنارغ نوح ا هسسخ ءایشا هجر یدلبا عنم ید ردق

 یدمرو اض هن رلع | دوحو

 منی تدلوا هرصاح دادغدو ینیدنلوا تدوع ندلحو )

 ی مصر تراغ نیکد هن امفصا رلد ریز و

 قافتالاب یرعب کی نکلو یدیغوب یساضر ه دوع ندلحلوا

 هي هديب هفاس ردقوبو زوناک هدایب كولب رزب بوراو هتب راغا
 لکا لا هداتش مانا صوصخا دوغ هجر دقت ییددلراو

 ندنو ردلکد روصتم قترا ندنو هبلغو رهق هر ودع ر ول وا

 ست راب دا مادقا وب د  هدیک هنس هرصاح داد هرکص
 ۱۰۶۰ هنس یدنلوا هجو هد ادغب توئلوا تد وع ندلح وب

 لماکوو یی ری هم یتوک ید یه کیا رفقا ر
E aR 



 ا

 ثراسخو تراغ یناوحو فارطاو یرهش ید كلا بولک
 هل وار ن دندورو كمالسا رکسعشانا و یدلردتا

 راشماب هلیرالا و دشک نب را وا رظن یب لوا و یژریرثکا لرهش
 ۲ او ک لما رشح رھا, یدیاراشمب و
 خاب ردقوب یربغ نادنرمش راد تا قیفح نیکسودیا هباشم
 ددعتم ه دنرابارسو یرلدارس ل۰ دهسغاب رهو یرا هتعایو

 هلا ح رط هن ام عاوناو ی راضوحو یرا هیمسفو یر هفص

 یدیا حراخ ندفیصوو قب رعتدح یرلنیینثو یرلکشوک
 همه راودنک نیرلبارس نالواعقاو « دنحماو نس هاب هاشییح

 بوکج نیدشاب تآ هللکریظن یب رب زو یدیا راشم هديا تأرج
 رارب هکاخ بوروشآ نن الغوا تاو نمادخ ودنکو ی رصکی
 ناتستخ رد راد هویم شش را هلاک و نت اتیلک وناتنلح و ید ردقب

 هل اح یکلوا هنب هکیدردشیا بارخ هل وش بو ریدتبا عطق
 فارطا لواو یدلوا جاتع هدم لوطقوح ق هکءعا تدوع

 قوچ ه دنفارطاو « دنرمشو یدلر و رانیقآ هنهشناوجو
 یدنلاعانغ زواصم ند رصحو دج و یدنلوب رلن خو راتیمزرب ز

 قوج هلک اراهظارگ ندکما درا لیمگ مالبسا رکسع نک

 اواو هرخاف طاسب هباهنیب ندنویب باوا یسلوقمقیراغت
 هسسخ روما هکر نالق ه دنرب وهسیلاو دعتما صعیو ا

 هتسوا غغ دن ورد چاہ كنا و بوتلوارانلاب قارحا د
 نوتلوا تع زرع جد ن دنا هرکصندنع اقا نوک چ وا یدلرواعاط

 كنفت لیخ ر هدنزاغو ن رکحزد نکل و یدلراو هنن نکرد

 كن رهر ق وج همالسا رکسع یدبا شالوا عج شابلزق زادنا

 یدلوا شاپ شابلرق هجنرب بولوا شاوصو كنج یلبخو رلیدتبا
 بودیا شون تداهش دیش مدآ یلیخرب جد ندمالسا رکسع
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 ثعاب و یدیا شملوا ریش یربخ ی رلقدلوا روصنمو بلاغ
 بوقلاقندنس هعلقرجا لک ی سر ا یدنآ شدوا ر ورسو ترسم

 رایکب راکب نالوا قفوم هحوتفو خوب یدلک هنسهعلقناب رم
 بدترفلا لع یرلشاب و یرالد نانلا ندشابلرقرکسع هلجو رطتو
 یرلسوک و یانهرک ی لک دتا دحاو بورد هنکو ا یرلب الآ

 رلکلتش ندنیف رط رب دشا لافتا یراق واب را درمن قارالاح

 من ارح ر دق یلع هبا رماو هرایکب رلکب بوتلوا رلقلیت ام داشو
 ماعناو رایقرت هتارغ نانلوب هدقلشادلوپ راسو رلید ردیک رلتءلخ

 راندلوا دنم رهب هتن رالوم ام بوئلوا راثاسجاو

 (یغودنلوا هجوت هنسهعلق نانحغاب)
 ناتشج عاب هرکصتدقد لوا تماقا ن وکر ب « دنا رم یارعض
 ناتسکنسو تعصر هرو رمه علق نکلو یدنلوا هجو هنس هعلق

 هر رح نصت هحردش عودوا هرصاسحم بولوا عقاو ه درپ

 هدنسا ره یا ی دلروک تسانج ن دلحنا یغودلوا لداخم

 حجر ندهعلق جت یک كنا کی رابارس كناخیلع ماظعقاو
 هدنبناوح فارطا یربغ ندناو یدنلوا رانلات قارحا یدر وئلوا

 یدیا نداپآو ر ومععیاثمرمسشرب یرب ره هک ارق ر دقوب عقاو
 هلکعد یس هعلق لغ ماظ هرون رم هعلق یدنلق ناسکب هکاخ هلج

 .دعلق ردق نوا نالوا یباو هدیناخ نایلس رصع ر دفورعم

 تئطرش سابع هاش ا یدیاشلوا نم هر یتاععتالاماعم هلا

 عيا د رانوب هلکمردش| تیعبت نس هکلوا روزرهش ساتسا

 ردشعا تقس ه د ناخ نایلس رضع مک هتنرد رلشلوا

 ( هنم هت یرافدلوا شکر کسع هنادمه رهش ندنا)
 دنناح ره یدئلوا تماقا نوک ج وا ه دنسارهک ىلع ملاط نوح

 هنادههرکصندنا یدنلا تینعقوج هلکلرپ و رانوشاجو رانیقآ



 1 ا س

 كنودنک شسابلرق تح ید روط بولوا رارقرو تباث هدنرب
 ردلوعنم یرلکدتا تیعلت ود قزاق روع هلکمروک نشد روطوب

 یسجو یبرالو ینلث ییالآ ودنک هلا تسن هش ابا زق ارز

 یرلکولب هایسواشاب نسحو یبا مور دلع لوا شعا لکد ولکد
 نرکج هکلب نیر هلک كشابلرقو ررارغوا بودیا بیقعن ید
 .نرامالا هلج نام بویه هديا تمواقم هرکصندنو رارارغوط

 ` رکسع بوک هک ندهظع رسحرورارشود هكا صالخ ناج

 هشرپ یرب هکمع ند رسج هنب یدیا رلشک هنر زوا ماللسا

 هل محو و كشابلرق هسیا مالسا تان رزانا ناج هكا مدقت

 نیرلک دشریا بویلریا ندنز افق الصا كجم روک نیکو دتبا رارف
 هک ٤ا عج ناخ لثیز هنب یرانک ند رمسج راردیا مساو لتق
 هتمواقم هب نکیا واوا عج یالآ میظعربو زردیا ناوارفیس

 بعصرو رولک یسودرا كشابلرف,نامه هلغم الوا یزا ر ادتقا

 , یژنکآ هجراواکا یدلوا عقاو هدنرزوا یرللوب هکدن رد رورلا

 رلشاب ورللد هباهتیب هليا مادخا هدابز مالساتارغ رولکود بولاق
 هکر ردا مانتخاراک دان تختو تخروراوطوتاردقلواو رارولآ

 ارت عص عت ناشنرز هجر تح یدپا نوزفآ ندسایقدح
 ندرسح لواو یدیا شل وا مانتغا جد راح وغروصو

 لواو نالوا اخ و نوخ هتشغاو لاله ند هج ام هدروبع

 ٠ ندنايا غیرد یب قی رف نالوا قبر بوشود هقیعرهذ
 هک دلوا ارغربیلاعت هللا دمح رد عقاو كعدیدبا قنرا ندندیک
 ندن ايس هکب شال زق رکسع و یدیا شم امل وا هدنامز نیم

 ۱ یدیا شم هجاطرب هلی وب یدبا نامز قوچ
 (یودلباتع زع هلارکسعرلد ریزو )

 هماحرف دن ی ودع مالسا یکبخ ۰ اا تع رع ها رھھ نوح



 ۱۳ دس

 ب واک بتاکم ن درلیکب ر : ناشلوا رکد هکیدیا هرژوا ریدت
 كنق رف یدبا ناک د ر هنمان ق اخ راناخ هشامل زف کاش 4

 راشقا مالعا نیکو دلک هم زر و هل شارط به ذم نا ا
 جوا ندی ره سن رانلیا اجر كلردنوکرکسع هدادماو
 رادعلوارب ید نود رگ اسوندا را صعب و مدآ كترد

 یرکب نکلو رلدلوا كج هر ه دنوک بودا باسن | تارغ
 تودنا ولغ و رایدتا نان ردع ضعت تو دنا دیو هدکتک

 "بی رف ههاعآ دیسان هلق نوح رابدقب نیرداح كتبا دک
 كمالسا رکسع ه دنیح ل وا نکیآ هزز وا كمك ز وادنک یا

 یدت |یقاعت یربخ هد رە ىغودلۆازوسكم كم ایل یادعو روصتم

 لوا هلا رکسع ردق وب ناخ لش ز نوح و هب را لاجا)

 ندنودرا بودیا بیر نیراپالآ خد مالسا رکسعرولک ب برق هل
 هاهو نکلو راردیا تعراسم هی هلیاقم هشابلرق رکسعو تقرافم
 مالسا رکسع بوا وا نان اسع یتروص هبلغ ندشابل زق هدال وا

 هلجو زري کد ه رود را ا ام یی شابل زق و رولوا ناشد رپ

 یسکب راکب ییبا مور قلو اهل و لاس رولآ هنفرصت یرا زداخ
 تودآ مادقا هکعا عج شرکسع نک رروظ هدخراخ ند ودرا

 اشاب لیلخ رولق عج هلتلا یغاربب ی کس نال وا هدنک ار هلجح

 | بود هزوک تا صرفو رار دیا عج نرلبالا ید اشا نسحو
 هن نایمور ناخلثز نوح راراقت هنب رپ یرب هفعوقود هشابلزق
 بويع رد حاز وک نامه ی د روک نرلقدلعب نیرابالا ل والاک

 هدرلدالآ ی یا مور توربو تلاتسا هننرکسعوبد لایلوخ هشراززوا

 تارو لکوت هقح بانج یخدیرلبزاع یلبا مور ید روستآ

 شال نق یک یراقد اغوا ندروغوارب بودآ لسوت هب هدم
 اشا لیلخاما یدلورغوط هن رزوا اشاب للخو یدلرباندنرلکوا



 کاپ فن

 ( ۰۳۹ هنس کودتک هشابلرق ثلاع بیرضتو)
 هدقدلوا لخاد هنوئایود را اشا رع هيلا یموم هللا هنن رخ

 و هدلض وم لغم الوا يتقو قع زع ز ونه هد ادغب بناج
 راضخا نوح یس هرصاح اوو رایو ردت اان هات کیسو

 یحوعح خد بودا عضو هنجما هزاس مزاولو یرلبوط ناثوا
 ها نط صدی شاب یضوصماص ندنزانا غاجواو اشاپ میهاربا
 مدا رداهب ردان ینارقا هدقاح وا رداق هربت نسحو طباضرب

 بودن ا ا هطفاح ملا نایک وط یردق تیافک یدیا
 شابلرف تل ام بي رخ هلا مالسا رکسع ز ودنکو رلید وعیلا

 لنتل ابا روز رهش نوج رابدنلوا ناو رو هج وتم نوجا مال

 رلیدتبالوزت هنن رق یسهعاقرچا لک نالوا عقاو یسرامالاراد

 .اددج یدا شلوا بارغو مو نیو بارخ وریند هنسحاقرب
 ترشابه هلغلوا ندنت اه دقم ناسا كنس هعلق دادغب .نسانب

 مادا یفوتسسم هنحاو رلیدتبا لیکو ماعا م دلیلف نامز بودا
 هلا هنب زخو رایدری و هاشاپدجا هداز دونرآ نتلاآ بو وقیلا

 لادا ندداهن تعاعمدارکا ءا ضاوییاشاب رع هبلاراشمن رالک

 رلیدومیلا بودبا رو ام دنر هظفاح یاشار لعزستمرپ و یناشاپ

 راندا ل ایک دپا تامزاولو تام راسو

 ( كلاخ لسنب زو ىج كنس هعلقناب رهم)
 (۱۰۳۹ هنس كرام! ناضمر ۲۳ یاریبا)

 لیلحو اشا فس و لد لصالا یدونرا یسکب رلکب یبا مور

 نسح نادننابرقا اشاپ دمج سکر چ قباسیظعا ربز وو ییاشاپ
 هلس درد 1 رک ولت هعاشاو هلا یر یردق تباقک ییاشاپ

  نووصح نوک اقر ران ادزمان هنکق هروب رم هعاف بوشوق هلباراغا
 ن دنسانن یس هعلقرچالکرملد رب زو زونه هرکصندکدتا



 1۱ ب

 هنس وب e یدیا شمرو لاا هتسو رادرسو

 لیصح برفت یخ هب یهاشداپ بانج بولوا لوزعم ندنتلابا
 یدبا رولوا لخاد هتران واه سلحم هاک نو هاک یدبا شا
 یکیدتبا یدلوب نس ارج بولواسوبح هد هصاخ *دغا تبقاع

 یدلاق هوش یسارح ناق یکیدک و د هربقحان و ناعطو نایصع 7

 (۱۰۳۹ رد هدنرکذ قع هلشن دادعب كلباح رزو)

 لوا تورو دلو اسا یاتسمز لوا ناشلا لیاح راد رس

 چاقرب بودیا تع نع هلبا روان رفظ رکسع یک یغودلوا راسهب
 هن اور هلص وم بناح هرکصت دکاتا مارا هدرکب راد نوک

 طش هلبا نانا وذ رداق ما رايدلوا لصاو هلصوم نوچ یدئلوا

 هرزوا موج نيسار عص دادغب هلکع | نایت ط هد ابژ ا را

 سد یدبا هر زجر هدا رد طسو ا وک ملا یباوت دادغل بویلق

 مزال تماقا هداصوه یرورضلا نیکد هنتقو یزمت كراهنا

 یرلکدروتک هلسسام ترک هدراهناو اتش تدش نکلو بولک

 ر سوماج نکج بوک علق بوط رع لاپ لا یرکب
 نوا اشا ادد تولوافاتیرک او تولاو فلعوذ یّمساو

 دسقآ ك وب كييیکیانوجمایجاوم لوقو شورغ كيب زود ترد
 سا اهدا و ضرع هب یهاشداب نروبامباکر نیک ودلک مزال

 لرادت ه رخ ق وتسم یکی ودلک ضورعو صیخلت سد یدیا
 راذعم د ند هن رخ جا هانملاع هاش داب ولت داعس تونل وا

 اشاب دجا دا قداس مطعارزو ید تورب و لاه هیاتک

 هراشاب رع نالوافراعتم هلکعد رع لد ندننااب وسنم كم وح

 تنانع هلا نو رقم تداعسنوبام# طح نعاعس فد رش سدد

 یدنلوا لاسرا بوتل وا نییعن یشاب هن رخو بودیا
 (یودتاات نس هعلقرجا لک رادقعلاع رادیس)



 تنم £(: ص

 ى هلو ینو ڪ ىب دی كنم ارل ا مرگ ۱۰۳۸ هنس

 هب زام نوکلوا مه نیرلشادلوپ یر و راب دن اشوق
 عاوناو رای درونک بوړ دش یسربا ید نیرلپ وطورابد وق
 ناکسو هایهشانالوا هدننادیرب ند هلج بو دیاتربشابمهرببادت

 هللا بیس لوارابدتا تااعساو ارادع هرات تلالض نالوا هثمان
 ` یر رهو رطدلواردیا تعاطا بوحاق ند ورا ندنوآ ندشب

 یلاقحا كا تیعبت ی رک هلق دنمهرهب هلیلومأم ید
 العو ندررمهاشم كل مورضرا یرورضلاب هزانآ ندنغ و دل وا
 وسلا یدلوا ناما بلاط بوردنوک یی هتسک یا ندناشم و
 - رایدتا ناسحا ناما ناشلا ع رکرادرس هجس وغ فطلا جوکز
 جارخا ینوک ییز وقط نوا كروب نم هام ن دیهاشداب ةعلقو

 یدلوا مالسا رک اّسع طوبطم لوالاک یهاشدا هعلق بودیا
 یدئلوا طض د لوا بولبر دنوک مدآ ځد هر هّحسخا ندنا

 . (هنم هتس رد هدنرک د قع نع هنلود رد را دق اعرادرمس)

 ر روصتهروا ترصن رادرس هلغلوا بب رق امرس نامزو اتش مانا

  آ نوچ یدزونکهودرد اعم نیا بودیاتدوعرفظنو
 ندیهاشداب بانج یدلوا نوذام هرم لاع رب رس هاب لیبقت
 ید لوارلشم رو یدنا هنكتنایصع كتسوب رفاک بوئلوا باتع
 هلج هلکعا لت یرکش ادنرق موحرح یرھکی هاش داب ولنلود

 نکلوف دنیا قافتاو قدشلدغاک هکعا بلط نناقرلیکب کی

 هسخ وبرابدتبا ند هراپ یزک هدن و رلیدلاچ نان رانا مدنا تماقا
 كن ارزو نلک هع رژوا مدیالکد یسهلوا هاشداب یس هلوک هزانآرب

 ورق رض هلبس وف روق ناج مد رولیب نیغودلوا تابث هدنزوس
 راو شید كعلیف هتشا غو هتشا كهاش داب ما م دعا

 راشروپپ مدنبا ومع يتسنس شمرولبپ لدح نوچ رفاکیدما



 س اه 6. س

 مانعن راکل مامو دا ر نس هلج هدنماتدعاسر و واوا

 یی بولب راص هنآ ق البچ لرکسع لفاغ يدتیا داسف لها
 رارف هرادرس بناج ب وخ هب هلاسساو رشا نا وب دوجوم
 نوچ رلپدتا رابخا یلاح عقاو بولوا قتال هرکصنداوک یباو
 قح الوا هدیاخ هح یدلوا رادربخ ن دشحوم رخ و زادرمم

 علق كناقبشا لواو ششوک هنعق هعلق بولک نوسلپ یدلوا
 بتوجر ندای راو قوی بوط نکل یدتا شزرو هنعبقو

 هليا بوط رپ کود روتکواروام یکم يجروک يج آ قوب
KEتاقوا عريض هڪشرا اتش مااو یدتبا ترشابم  

 يدتارابّتجا کشک بولاق راف بباخ راحات ندناو یدتسا

 یدلواوبلمو یس هجتندلرفسو هتشا
 ( ردیغ ودلوا رادرس و مظعاری زو كلاشاپ ورسخ )

 6۱۰۳۸ هنس ودل باح نیراهعلق دن اویمورمضراو)
 رکد دن راق سش ععسرپ و رحم هاش داب ر دکلا ب تروم رخو نوح

 داععا هنطبضص هروصنم و دن اک كناشاپ ورسخ لالا یف

 .- ۰ پصنمانب ےظعاربز وو مالسا رکسع را درس نیفلوایرلن وامه

 یدید باوص ك اشاب بجر ماقمتاق هرکص رابدتا زرقم هکغا

 رهم بورا هيچ ند هیتطنط ق ةع هلیمپجو تابا رکب راد هللا
 هنافوت هج ندناو رابدتبانامرفنیسلردنوکب قعرد نوبامه

 لواورلپ,دت ناوتو با فرص هنصوصخرومانالک مزالبوراو
 تیعبت ههاشبولوا هرزوارطخ و فوج ماتندودنک هزانآ هداننا

 راسو هناخ هجو بوط هلغلاربخ نیک و دلبا تین هکمرب و یی هعلقو
 یسودنک بویوقل ههب4۶ید اررقم تیوعص ه دنلع هک تام ھم

 درب دیر كد جاقرب و بودآ راغلبارابکسو ِتلصلاماالب
 رلدتآلوژت نی رق موسر تج! مورضرا بودیاراوسهراوهر بس

 من



TNA = 

 0۳ ورا درس كناشان نیتسش>ت < نلشید هلی یکسع)

 - (یغوداوادیهش ودعک وضو نناآ ندناو)

 قمراو توشود هتک واز sé لیاح رزوز هزا دفاع رادرس

 ۱ مزی تنخوا دانم اشا دج یہ ںوک نالوا ماف ا هلکماک مز ال
 هک تشاپ نسخ نلشید هلک از ارج دلی روس هل او = کک ا

 ۱ قبض ر وأف نا نوووتک ید مدآ رادکماو ه دیدروعارب

 ادرس یداوآ للصاو زامل احم لیا رک یوتسم نوچ
 یتوودنکو  یدلوا لصاح رورسو ترسح دخت هناسلا ےظع
 نکلو یدروکیرسدت تعرع هدادفب ناخ توعیخ هعاتوا
 معسخا شابلرق.تولکر ادعا دارد ندا نما نالوا هددنحرس
 لوا لکم لاخ هنس واذا دعاو نیکو دیا هربضاح نس هعلق
 ناریمریم یحاص تلانا قد م قم ندو ڈک نیک ناشعزاد ےن نیعح
 نوننح وق هو نيت ENTE نالوا هدنرلتلانآ ناشید
 یدزدنوک ب ودنا ضن نا ترصترادربس هنن زارزوا ییاشای
 بولآ کلا هلن رکرع مورضرا ییاشاب هزابآ بوراو همورضراو
 لاسرا بوزان هن مش ماکت عقب هن هژاا هرز وا قمراو هلس

 تروصود مش لصور ځد هزاا راند زراو همو رض را نوچ یدلبا
 رزدهمخآ رات و رکم یدتا ترشاسم ها هدرهاظ

 كمروشود هماد" یودنک یرلکدلک مورضرا تویک ؟ورضوط
 كم روک ند دوهش هصرع نیدولآ ننابخ دوجو هلبارتدنوب و

 نالکن ویلی دتر ِتفایضربو شعلا هظحالم نیخودلوآنی ردن,
 حالم تلا ن نبزکسع ودنک هلجیو یددلبا توعد ینازمریمو ارعا
 هاوه وب رگ رک عیدنتازوم هی راظعن هام رفودنکر اضحا هلبا

E TOراک هدتحا لرهش و هدنکولمبو رس یر ره نیما  

 هنتراغ مو درا توعیج ندنسوفر لر هعلو نامه نکیا اکو

١ 



 تبس 6 نت

 كنعب زون رم راتمدخو رایدعد هدیاتدوع یدک سا نوکرب و

 . رارق هرزوا لاونموب لاوحا نوج رایدلب وس وید یدسک قو
 تقاع رابذلکب وراو رلیعما ندنیفرطو رابدید مدیا صید

 رلبدتا موم هنل اب هن گردد مالا وابا :E تدوع

 هکر دا لفن عدا ناراو مدیآشمردنوک هبلاسرا ندناق و ریعح ول

 ندهعلق شابلرف یکی ودتباترشابم هغ لاق ندنرب مالسارکسع

 | ودنکو رایدتبا تنواعم هفشوق زوک وا هراپ وطو رایدسقیچ
 تموصخ نوچ اكلم هاشداپ یکیاو رایدتلکوب هلببیزع را هناسس
 زرهدیا توادبع نوصت ءنعرب یر نام س۶ كولب یکیارپ ردا

 ییارو رابدتنا بیقعت نوک کیا یعالسا رکسع هزکصاما رالی دید

 ید نا رم قحا رایدنا كنج قوچو رایدارغوا کم هعق
 هلبنواعمو قه نسح كنب نک راب راحو هدنتاکرب مالسسلا هيلع

 یڑک او یدیا شملک فعض تیاف هرکسع کوب لاح رایدملوب رفظ
 یدلوا عقاو هلب وب ىس ەچ لاج ال رفس لوا هتشا یداشلاقهداپ

 ( للخ هدهنات هعفدو لزرع تاناشاب ظفاحر)

 ( ۱:۳۰ ھئس یعودلواظعا رب زواشاپ»
 ررفم کودنا تدوع یساخو بناه نددادغب اشا . ظفاحنوح

 ORE هدتن اغ رونغ هاشدان ولت داعسیدلوا

 د نیفلاغا یر کی ورابدرویب هبجوت هباشاب : لیلخ ییامصع
 هباتش تقو نابشو رابدرب و هب ساب سواح هرزوا داتعم قالخ

 بلح نالک الوا اتشم هر ام رفظرکاسع بوی هیامرمس تدشو
 " هنااپ یرع كنساغا یرصکل نکل رایدلواروم هلمراوهباهشلا
 بناح یل اغا یدنا تافو نیدمهک نامز قوج شعا شمربا

 نالوا یساغا كولب :هدنیحلوا بولوا تب هلاقم اس ندرادرتم

 یدلئوط ر رقم ید ندنداعس همانا یدلر و هیاغا لیلخ



 تم چ س
 هک اخ رادمان یدی هلیسواروام یدیا لکد شود
 و یادیغ و ؛ینارقا كننرب هدشابلرف تا ای هج
 هکر لب ذلوا دوقفم هد هب هراص هلبا واروامو دوان نددوهتش
 ئر ناخ فسو یناخ ناوریش یرب یاقیح راق یر: ندهلجوب
 ۱ مهرخو یدیا هوکر ما

 (یودتاروصح یدادفب اشاب ظفاح)
 (۱۰۳۵ هئس یودلباتدوعخف یی و)

 توراو « دانآ تشهب د ادغب ها اشک لام رکاسع اشاب طاح
 نالوا هم ذنب روما یر و عقو لاغتشا هنا یسهرصاح
 ءا رک هاش نکا هر زوا كجا لامتسا عف باسا راسو مفلو بوط
 مالتا رکتسع هلکلبا ماه هی دعلق ترضم عفد بش و زور میخ باس هدم السا رکاسع هبافم بولک یا تم زه رکاسع
 قدستخرب هتفارطا نویامهیودرا بودیا زارنحا ن د رکعودیک
 نب رلتقدو یعس هر هعلق من دن راهنو لیلرابد ردسک پسو
 و دنک که یودتیا عضو هر دعا نکلو رلب دا فعاضع

 هلې وزر هلغلوا یس هدایز هکلب یس هدږ رک ك نيرا تم ره رکسع
 نت فو یدلاق لاتحاد هلا هلبا ناما و لاحت هشب ورو
 .راخښد ندکعاقےضت ی السارکتع هدناقوا زک[ هلقلوا هدرب
 تودنا تر یسودسنک هن بولک هر هلام مفد یدیا یدلوا
 نودا رونع ندقدنخ هو یدلیب هروس هنی رزوا مالسارکسع
 نکنح دعلق مه ید رع رکسع مز یدل هرک هنونامش یودرا

 یدرم دا باقه یک یرکهبا نشود یوفرب لب وب مه بودی
 دن. هرخ هاکو هربخذ هک یدعشنب یدنکو ت تام و توراب هاکو
 راد اروصق هدمادقا بودیا تریغ دیس هد اطلوق هدنسع راک یییصعوب و رابدنیا هرصاح یآ زوفط لماک ی دم“ ربا



 تب

 یبا ووم افت ی مین لب وی هر لر ی

 یتصرفول لدعربک هنبراتنکلم هوطخزب و لدم هدیا هبلغ هرافکزب
 مد روک یو دام نکجچ ما تیک رد منم دا و
 شما عرش غ نونه زس هکبدلوا وب ییاوج رخآ یدلوا

 کا هح اک یک نوا کن کاج اد ام هنللوصح كّدشرب زس

 قفوم هناح وتفو تاوزع ردقو ناب ماد ید هلو لوا هوطخر و
 قفوم هيادعا,یرامارک یالکبو رکا م!ظیح,نیطالس رکا نالوا

 نالوا ماز ال هژلنادرسب رد رلشع ی نرافجهلوا
 ردمان لکون هپ یلاعت تزع باخ ندلاو مادقا هد هح وتو تعزع

 نکفح هح هوا ر وصمو نککح هدا ت وراو هدادنغب ید

 مداقتعاو ردوا ملاغ نطیات ها ءاشنا مدیدنسیرولب قیقص

 هک رد وب لاح تفیفح یدنډ ر بش زوز میشم هکلب رد

 تیز هات لزا ید هزب هلک نار یت تاوهش ناب یھ

 یرصتب 7 قدنا ررعم کودشود را هدعع ندلجالوا "

 هج ردفا کک و یدک نک ودنک مدیا مادقا دا یس اغا

 مدد رول تش هکم ردنوک رکسع هج هدابز هلا ؛ارادنیلک

 زر هدا تعاظا هسا راد الما هز نک رادرست زند نیعیاتزب ..نکلو

 ید زعسا غ: ودلوا روصنم لاظفاح هک ی مش یدید

 یدعا ز وصنع خد ییودنک یرانر > یناعت قح ندلجا لوا

 ردق قرقو هایلغوا یواروام هدنغل رادرس نامز كنو دنکه رکص
 كيب هاش رکن ردندییارغ یکیدتنا لتق ةدحاو ةعفډ هليمدآ
 تح ه دنا هسا تکی هکلوا"فلکبر دوخابو هسرب و قا كو

 ظر هل وب تو دنا ندج ندناقهزو یدروق ناد هلن نکیالکد

 یادنا هنس قر و لال وا هاش هد رات لوا سابع هاش یدسا قم

 راکرت شاب زا وضد بعض نادنو هدندنس قرقو کیه | تیم



 ها و

 رابدلوا لخاد هنوبامش یودرا هلب رکلم ضعن كن اتسجروکو

 ردشهرپ و هنا لآ زکرهتصرفوب هک شا ضع هج بوب هلینبعو
 مایق هن اجو هل مالسا رکسع بو سلنا یخ ارتو ربخ ات الا

 را یا ةهكو عاب هرق امو نس هیلبا مادقا هتعرعو

 رانا ردق وب ناک هدنکج « دا تعاطا یک زککو دلک نا ورش
 رپلکد نایب حاتح یرلکودیا نالسمنسو نادرکور ندشال رو
 هشابلرق كلامو علوا طبض هل مج و ناسا دېشمو لسدرا نذناو

 توليد هربخذو رطاقو هود الصاو ردناسآ ت ۳

 ردقنره نوسلوادنب یاپ ءربس قلوا دیقم هفت هراس تامعصو

 . رکسع یاعت هللا لضفب رد دوجوم هدنوب ةسرولوا زک د وصقم
 ضارقنا یا هک لک تر دقو تنکمو تین ردق لوا همالسا

 رایدبقیج هیاشا ظفاح مکنوچ هل وا ناتساد هد رللد نارودلا

 ينووعقورابدنوص نراضرع كواروام مدیا ا هدنروضح

 ۱ طاها دوش انا یورو ور

 كفطل هیاهن نو نمشع كم قوحب یدیاولتود برشم برخرب

 ردلکد ناتمبو ضرغ ردلاهتیعح مغیدزاب الاو شم روک

 يدمر و باوح یطقر الصا هرلن وب ردلاع دهاش یی اعن هللا

 عر هنمردیکه نرایدت ایر قاشباوجراب دنکر اب دلک رکن رب

 :E ۳9 0 ما یاب د وع صف کو یخ یدید

 نييعت هتف دادغب هاشداب د ولتداعس یزب مدید زمرک هلا ید رب

 ولتداعس داف هک اوزم ام هلاورش و هناتسج روکز و ردا

 هیبام كنودعو هسایب نیکح هدناروهط واروام رکآ مه اشد اب

 هدا نییعنیزس ادب هسرو نلاقحا كمرک دهظع تر بو
 تقشم باکنرا تاذلاع را ودنک هکلب یدنا لوا یرلکح

 هکم ادام راو زع رج هد هل وقم وب مزب و یدیاررقم كیا رس



 س ۰ س

 نو رس هکلب را تق 9و ه_هلک هس ر ووا نیت رخ رب رو

 يبیدتفا قارود ناتکلا سرو راد زا ودیش ود هراخآت
 ی ترازو دعبحوم یرلضرع س راد ردنوک ا ضرع ول

 غا ورسج ب ه ند هن اتسا و یدنا وا اطعا هیاشان ظفاح
 بولوا مدان هتضرعو اغا و مسخ رلشعد شمعا امز هی ودنک
 شمع حارخ ندنرطاخ ی هدفع لوا ید ار زو اشا ظفاح هکمداع

 هسا ود کب ریا یجرا ید موح یعاشاب قاب هرکصن دنوبیدیآ
 ردشملو|ناشښفانماد نداند تایح عاتم هدهرخ الایداج س

 نوک اقرب یتمدخ قلرادرفد رضا دبع و هيلع ىلاعت هللا ة جر

 هلم ر طیلماق تا جد یساغایرصک یدآ شبا شراس مدقم
 هرکی رادد هرکض یدتسا كعا ماد ڪا ه دلیلح بضم ل وا
 یدلبا ماراو فیلکتخد اشا ظفاح میظعاردص هد ۳ ی

 هلیس هظحالم رع روصق هدلافتشا هنلغشا هلیفعص تارت نکل و

 مدتنا تعاٽف هنخل رادزتفد تاق وت نکلان و مدنا عاتتما

 ( یناخ یاقیحراق كواروام ندنرلکلم ناتسح ر وک )
 . 02۳٤ دس یدزدشا تعاطا یا اک لقا)
 همان یسادکک ِتکلءناتسجروک اموغ هک ت الم مان واروامروک دم

 هلیسح اضتفا صعد هاش یدارک ف المر يدو راب هسابع هاش و

 هناتسج روک بوشوق هلبارارکسعناخ جوايکا هواروام روگ ذة
 . كواروام هنب یفلام اعو ههاش بناح كن اتسح روکر کم رردنوک

 یاهبحراق تول ول تصرف سا هل بیس ققد هماعسا ندشالرف

 هشابلرق كس یکارب ندنرا رکسعو شع التف یراناخ نالوا هلس و

 ینوکی من دب ییرکی كف رش ناضعر هر وب نم تس شا شاپ
 یان هرک و  یرادو یراشاب كلراشابلرق راسو یشاب كناشچراق
 هلیلخوا كواروام یراقابزویحوا یکیارب و یراسوک هلا

۰ 



 تاک

 مظعارزو ررب و ویدربسا نی رقربتفتبقاع بودبا بلطیش هدا ز
 یدروتکن کدادوحوم هدناقوت یرلاغا كولب لا و یساغایرصک و
 هک هدرصءلوایدتاتخورف بو دیاد زب نم عیب هدنفوستاقوتو
 شماغلوا عقد یتشاک قماش كنب یصع یطصم ناطاس زونه
  هدرهمشراک هنمان طداض ردقوب یدیا شمراو هلاحرب ملاع یدا

 . یدلوا رداق هک وس زوس هن یدتیا عنم هسک هن نکیا دوجوم
 فست رفاو م دنلوب ه.دنناب هدن رلکدتبا لقن هباشاب یت اب هرکص
 ماع هتسشا یدد كل درر دنوکه نس ابا ررر و نس هللا یدکح

 ج مج ره هل و هلرتم اش ینطلس كموح رع یطصم ناطلس خد

 قیرغیموح رح دا رناطاس یراترضح یادو هنا قح ی دیا

 نیغوچو ی دتیا باتا یب هلوقم وب هدیا نانابیب یاب رد تجر

 كناشاپ ظفاحو ینافو (تكپهيلا یوم رادربس ) یدتا ناملسم

 هجوتم هرکبرادد اشاپ و رمسخو یثافو كناشاپ قاب « دعب یترازو

 لخاد ه داقوت ر افو یذ رادرس راد ربقف دبعو یعودلوا
 لخ اد هروب نمرهش بولکن دنس هظفاحم ن درام هرکصن دقدلوا

 مدیا شلوا لصاوتم هنتاغیب تاقتلا كناشلا لیلج ریز و و
 فوب زنانلوب هد«رعاع"هن زخ بولواروم ام هنتعدخ ناخ ر ضو
 حج یرادتم هجا كوب زویجوا هدلیلق نامز ندباا مج ا
 نکیآ ی متم هبصنم هرزوآیسهدعو بورپ دتا عطق هجقا رایعلا

 لوا ردلکد رارق یاح هر زوو معاو هربقفو نغیند رهدوب نوح
 عی ر هروب نم هنس بولواربس ندیلامتلود و جد رظنال رز و

 یاس كلاسو یاف مع عادو هدننوک یی رکس نوا كن رخ الا

 یرککبو موح مماشاب قابسب هیلع یلاعتهنداذجر یدلوایتادواج
  یسوقو دوحوم هد دح سس ایلاح اشاب ظفاح اغآ ورسخ یساغا
 ندهناتساو رلبدتا ضرءود رد رب زو یکسا هدد رومارب لم
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 هن ربو یدلوا لوتقم هدعب سوبح هد هصاخ غاب نوکر هلو
 بصن هلیلج ماقم لوا هلبماعضنا قلراد رس اشاب دم نکرچ
 یدنلف روم هلا هج وب هتفرط دادی و ناتو یوا

 ار  EAS(نەزائا

(ag (هنس اردک و دشاروبقم 

 یذزاد سرب راک زهر ناداشتزاو زادئیدو اصر هیلا راشه

 م ولعم یو دلاک ی ثم نیک د هي یدننعش هردض لوا هک دیا راق و
 رعد راو یدمربو هانک یی نیتصنم دل درب عرب رسم وتو

 یدلا اشت را هجر ند ةسکر ,اقلطم یدم رک هتناق بیش الب

  ۱یس هدیسج نساح و یدیخوب هدرابک یانم یتلرک دیهرپ

 عقاو هدنتعس هیرصبق هلا ناو ارف رکسع نوچ یدیغوچ تبا
  5نیطایش کتسع ند یزلکدید هزانآ رای دا لوزت دیار چک ما" ٣ هلن

 بول وا م تم هرکص ند هعطع "هب رانجو یدلک هننززوآ" ۱
 رگتسعو در ودنکخ نس هعلق مورتضاو رازف هنقرط مورتتسرات
 ا : دنه انکو تدوبع راهظاو یدلنانارقلا راد هنن زوق

 ی درا دمع اع رادرس یدلا تعاطا دن ل : تنوزتسوکتمادنو
 تس اوخرد ندهاشداپ ولد ایس نرلهانکو ازادم ویک

 رابدرو رارقهرژوا لکه نب ززوآ دادخب هد راب لوا بودیا .
 : فارصنانذا هر وصتمرکسع هل لکم را اهرب ماکنهو اش تقوو

 یسوتسک بوئوا نیب اشنم شام هترایضعبو تولتریو"

 ورسخ نااار هلا اشاپ یاب ریذو و راد قد در 3
  1كم هد مرون نه "هدلن سف لوا نولک هداووت اعم هلا

 ساب ارفلانمو ) راب دروس لوزا هن هناخ بشانم زرب هرز وآ ( .
 ل هک نالوا نییمن هتل ك ولب نوچچا اتش هلی لاوات
 ندنر ودم ندکرو" ریققرب ماظوب هد هب رقرب عقاو هدنغ اچ

 دن جم



 ۳۵ مات

 یان اطا یس * یدنارلنآ لد هزودو هتک (موحت ض یلح
 مشر ز یلصا نزدیا*هشداپرکا كتسزید ناوقتاب * عدس
 یا یظعمحف دج لود خدا *+یزاغ ماس ناطاخ هک رک

 قا ردقلوا#*مب زلهش تكتم دموق*لدتا مت نیکی نش
 ١ لدغو و دتس# .محر هر ارش هاوسو نه هدنا * دنا ناسم
 * را نا هوا نو-رفآ كز ین راو فا طفاو

 2 ` ىۆد رکا تداوخ ضع « دس ولخ بقع)

 چو لوا تنش ۇيا س ۋلجاشاب لعاب زو
 نح مالسالا حش اعاده بودا نشوز رآ فرشتو تموکح
 هل ہلا ٣ں نہ و مصن قلعتم لس ؛نداتنزا هر و دنک ی دشا

 ءاشداپ نسب قدا شلوا رطاخ شیر ثعاب بویلوا دنهدوس
 یدیشوب یبماضو اعطق «نکنوب اسولج هنن رلترضح دیدجب
 هل الفن قاو الخ و در دببس یساوتفرب تعاب هنجورخ هزابآو
 یدنلق لوضوع موح یدنفا دعساو لورم نداؤتف بصنم
 كير زانا كناشابدج یعبروک هلااپ لیلخ قیاس رظعارزوو
 ردق و رالطوتص» هد تک دی الا هک را ویکی راکدردنوک, نوا

 ضورع وید زدن یدان و ثعاب هدانع ث ذعت و هداتنفو نف
 ناللامح دیتناو سوت هوا ودتکن ور ید نیننیکنا فلکعا

 قیبطت هزعرهمو نوسلزافیجر# راب وئکم" هزکضیدلبا شوم
 ز وولوا قیصسم هتیاسش عفاولاق هسزافیچ نفاوع ناوسلوا

 e ناتچب و یدیعو دو ودند بوتنکم نوحرلبدیاد
 ` رایذلوا یالطا یدیاررقم ودنا

  (نظعارب زوو اتشاب ییع شکناکلتف)
 ۱۱۰۳۳ هت اشا دن نیک چ ساق

 ین شا راع را تبوم یاو شف اقاساب لس



 ۱ س ۳۹۹

 رسم دنب رایلاع بانج یریک تفالخ تخم هلبا ارآ قافتا نوح

 لرتفو نغو یدلوب ونتایح نکباهد رم ماعا وک یدلوا ردقمو

 مالک دراب ضصعب نکنآ نجام ا ماعنا لوق قلا یدلوک یزوکیزو

 هنتفرب هن هنسولح ءادتنا هکرعاح هلغلوت عویش هدمانا ناسا

  تاداسو جماشعو العو ارزوو رلددرب و اظایتحاود هنلوا ظاما

 راد هت رم تیاهترایدعا عیار د نددرفرب بولب رپ و هب هلج
 تماق (یرلف رش ةیلح اما ) رلیدکج هقیاضء قوج هوا
 مکس و مسج یرافبرش دوجوو الابو دسنلب تیاغ یراتمالاو

 قوچآو لکد ج کاما فیفخ یر هیلو رودم یراهرتشی ك رابمو

 فیرش تخت «دنرادوعف نامز قوحضابن یرازوکالا ولد شاق
 هاشداب رب رفیک ی یب رش مسج عن ولطب وظ ندنرلقیط) ےس >اضرف

 هککب لکد هدفلسنیطالس نالوا هد هيلع تلود وب لا ظن ی
 هتسودعو لافسو یوخو طداضردق,وت هددمالسا نا

 تیافیرافیرش عبطوردشمهک كاب یب هاشداب ر هلب وب یوق بلاغ
 لاوحا هلا كلور امتنلصتمو هدهلاکهددرت ین هسکره هداشک

 بک درو یر ناپ كرلن و 2 هو دعالطا لصح هلاع

 یزور كراب روزهجنراو هب هنسرکس یدی ندنرلن وب ام سولح
 داسفو هنتفو را هلغلغ دلکلرر و هایم زالم دن راتمدخو یدلسک

 كره و داما وات هن رلبل اع تاذ هک هرکصیدلسکا

 هکرلیدتبا طبزو طبض هلمجورب یلاع یدلوا لصاحهاکانددب و
 ك هسکه سک هکلب یدلاق ر دیا عضو ی رلیض رم فالخ هدکلف

 نیدرع*نالوا هدنرلتتطلسضرا عاطقنایدلا هزادرب ندنعور نه

 § هتنراب.دلوا نیشن هشوکب ودنا ح الص لیم ندنراتیشخو فوخ

 "«دیصقورشا موج مھ یبلچ یعفنمانب رهاپیظانو مالک ی ریش ر عاش
 یفن) ردشعا ڊار ایالت قحوللا رذباد ءاداوب ه دن درب هقیطن
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 ندزکیرارداح یزسرانا زس نه هدیک هرفس یخ کسر یا تغلاخم

 هدنف هامتس هدلحلوا نامه شما شغا نحصل ويد ترا قيج

 CO AES دنآ هدرن هساا

 اماراددرپ و هسهیلا راشم نب مشرهمو رابدردتا لوزعم ییہ رو
 ۱ و یا تزلوا طوخ رافضو راک هرکشنتیوب
 . ارقفو اعر نالوا هد هرشط و كار و هل یموحم را اب روز

 یے مالسالا حش ند هلجو رابدید یباتقماب هنشد آ كرا اب روز
 "حاتم و مارک یلاومو ماظع یال راسو یراترضحیدشفا
 یناهنیاوحاون تاواغایورب و ینوردناو الکوو ارزووتاداس

 ولت داعسیدابهب هلج وب و راردباهرواشمو رازوشلب وس هينالعلکد
 یهدنلفعو تنکم هفرصت بود وا دادسو دشر هدهاشداب

 ندنفودرباق نتلود ودنک اشاب لع ظعا ردصاصوصخ ردتعخ

 یارزوو مارک "یلاومو مالسالا مح ندنغو دقروق ندننصنمو

 جور هرکصندنوب كنسهفئاطلوق بولک هری ر ها ماظع
 كماکخراک هدهنتطلسلارادو نیغودلوا تالباف هنطد رو ظص

 رهو نیفودلوا هد صنیاع كرلنوا هدهرشطقماوا هلن و یاح

 لص نیکو دی لکد یلاخند ر انزوژ ةشوکر هو ندیلالج هیحان

 لاقولیف قوح و درشود هب القنا تئطلسو هبارخ ماع هحقدراو

 دن لاوحلا هن رخ كیزب و هنماعنا شولح نکلو زابدلیا
 كنم هفئا-طلوق رایدندرولب روکكرادنو ریبدت هناک ود رولوا

 بلط شولح تولک هربر ی راتتخا كرا فاحواو یرابک یخد
 دجا ناطاس تود نوسلک ماظتنا و ماظن هلاع كن نوسعلوا

 را دا قارا هسالخا هنا یسهدازهش نق ئدشراذلو تكموح رم
 (ناطلسناعبار ناخ دا رعناطاسسولج لاج ا)
 ۰ ۳؟هنتس" هدعفلاید ۱۶ ناخدجا)
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 یریلیا بماقا ندم یلیخ دن رق دادغب هلا يهارك رکسع و طب

 بابا یراوس لا براغزو اهم ندزو ند هرو ص هه اط

 قجالوا ناهتب ر هدنبرق كتسودرا شابلرق هلپا هک و و بوتوا
 بوباح نناحرب لب ودرا هدنرح تدش كنوڪو زرولوبر

 حاقر و تآ هبحوا چاق رپ و هدامرتشا سوواط ربق ز سا

 :ءدنک وا یزوک كش ال رو راراق ید ب کہ چاق یتحرتسا ۱

 هل اتم السو تک رراوق هن رر ډا بنوع هن الصا راراجق غیب رب

 زوحوازوجوا يعانغو رلب دلک هنب ر هب وا هدنب رف ندرام

 یراطقرب نشا نال وا بک تبا ید ربققوب .رلیبن اص

 ز وتلا هد رکب رابد هرکص مدیا شا اتشا هش ورع زویج وا

 مدتناتخورف هوتا

 ۳ ۲ هنم یف اشاپ لع شک ندش عا زور
 ا لفتسم هدر ازو هلت وق ری اش نوچ مرم نوچ
 قیچیبلوا کا راټعا هبيهابسو یدلواردپا نیکورن داد ايچ
 ایدی رد هدن کردن قمردرف هلی دنا هریک یبیهابس
 تپعجیهاپس يدلوب مان ترهش هرجا قلخ ماج مالکوب نوچ
 ریابدید ززا نتر ازور دم ڊا ضرغ لمه ار رو ی پودا
 لع و یرلیفاهطواو بوث ود هنغ اجوا يرح» ید هيچ

 یدنرودیدزرنسازپ نکسرتسا رس ب ورو دوا یرلنلوا نیعم هیودنک
 ردن نک هقالع نربنسارزو:كماشداب بس پا قلاب روزرب هکنو
 رلیشاب هطوا مزب یهابس هرم یدر دنیا عنیم ندقج تروبص

 یب كشراش دل وب یرهکیو !هروک ردقوب رم هقالع هلباراغاو ۱

 هرو ااا وج rr ېز وسب درلناوا دم انرفن یک مر

 یدیا اميه نامز لوا موح یم اشاپ مر یکم هجا لاوس
 هي یهابپیبز عمو نسب مدن واي یهاپس بور و ټم دوس دن
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 روغارپ ؛بلوح هدرب یوددنک نوجما:قلوا مولعم زیا بوراپ وق

 يسب تنی سورو روات هې دږوک یر هراپ نیک شابلرق شما
 وادا تواب داماو مهج ءمایز یعیضو وبو دوسلیب نکی دیا
 تروعو رول وا رهاطظ سابل رق نیکبا .یباقغ د روڪ هج لابو
 . يدروکن اڅ نروا هلغلوا انشا هاب بلکر دیا تبراشا هشابل.رف

 نیدتپلفغ خو در وک رتا بلا دن و دیقو ریصب نکیآ لفغ
 رولک بلاغ هشابلرفو رولوا ړ زو ریز هليا شابلرق بولوارادب
 ندنیغانآ د روک هشجاه قجالوا یار وع نامه رولآ هتلاو

 یبابلرق هلیننواجم ,كبروع + هرکو ون رکج ندنزو) تاشابلرقورریوط

 " هدنیچ لوارروالا هنررکج هک لتقوراقچ هندنوادروک
 تریضحو ردبا سج ییعودبلوا دصق هلو كيوک هرق

 هرزوا لوق همحو یان هنا مرکو هنع یلاعت هللایضر لع ماما
 ودا ذخأب e كن رشع لاصخ نال وا هدب الڪڪ

 تدش كشالرقالا رم هح وم ینیرشلوق رد دص لو

 هکر وطلب رب ب نادند هلمحورب هننبتصح نالوا بولصم هدرجخ

 نددروکب ولواراجان نامه رولوا ولبتح ند دوب تاچ بلشابلرق
 ينروع هرکو ردپا لتف یشا برق رولوا بلاغ ر وکو رکج لا
 هلج یل اوحا و و يد روتټک هننردپع بورد دن كشاف

 ا عنج ید ارکا هاچ كنریشعو یدلیآ هج انا هرپ اشبع

 رابدلیل يلتق هلی تساپس دشا یتروج
 ( ارعا يس سیف یاط هدنیح و )

 ي دج هد رک د یراقدیاح هتسودراسابلرف )

 راساما ردلکد,هچرکآ هلبق قلقوج مک يارعا یس هلی یاط
 که کر 6 ردرا فورعم یا مر کو تعا هدنحا هبر:بارعا

 نوچ رد او لبلد هباع دموپ يودپا ند هلیبقو ییاط اح



 تا او

 ۱ یاهیجنزاق نکناهدندرامریقفدیغ وب تاکعصلا مو ا غ

 هخانحرب دروکرب یدناشعلوا تراغ جد قرشع شا هد راغ

 هلداهن تعاعم دازکا زولوا ریساو لخاد هشابلرق اعم هلئروع
 روهشمیغودلوایدناوف یاضتفم هکلب یرازابتعا هتبح هّیالک

 قرافم ند ودنک یرببکب لک هایسرت اد روک قافتا ردفراعتمو
 نج وا سانلڙف هیج وه ن ر یاو ( مک ا اوا

 (عارضع)ر ولوا لئام جزو و زن بولوا شع ایس ند رر
 شالو 5 ید تروع هاو #* او نر درادن درادافو كس *

 داند ره ترو با شابلرف یتخلوا هل ؤا ولو بام
 ساتلو هکر , قاقتا هد اشا ندقازؤا هلا بلک هسا دزوک

 كنغانآ و نلا تولوت تصرف ید روک ر دیک همان كهاش

 یربت رس رهخرب بو راو هنتش و كن روعو زز وج نیدن
  نروقیلا كشال هدنوت هسحول نیسمر 3 هل هلع و راد هنسکو ک

 ردیمکد ندمت رورض عو دلوا ےہ اسف هش الرق غاب تروعرید

 ردي رز اتخا مق زافم هاتون مرند و راو جاقلغتم
 رارفبولآهدرآ تروعو راوس ۵ ازت ندنرلت ۳ كشاف او

 رولک هنغاوف سابلرف نوح حاص ر دنکخ لرام لیخو زدنا

 بۆكج a از نامه رروکر سا لب هدنرب .كدروت هلا تروع

 ردمراکن سوخ ترود رد راکش ولفوا م دزوکو رشود هاب
 لیخ هلا تروع هسدا دروکر ا ناج ود مشدرا مکلوب نا

 شم رق ماش ید نوک شود نوغ روب شا عطق هفاسم

 مزون هکلب مزا ردکرک هسلوب هلهجو هن هدلوج ی شابل زق

 نالوا روق كەز ۆئ اصاب زارو زا بولوا نیما ويد نمهروک
 كنک نام هنتنهگرب كشاف شزدنکب مات سابل رق هی

ESSEقدها زر ندنک هاک ندنکنآ  



 ۳ اس

 (یدارکاو ناب رعو یعودلا یبصوم هدعب)
 . ,(نانیادقیجراقو یکید ردنتیا تعاطا)
 (دنم هنس کود ردنوکهلوعاح)

  قهلوا هحوتم ه یکبادذ نودا تدوع ند دادب اشاب طقاح

 هدادغب اشاپ نیسحروک ی کب رلکب هلبا دیعاوء زازه ندلصوم
 هناج ن دنلع كنوب ییاکس لصوم نکل یدردنوک نوا یفایق
 سر هنطبض لصومو را فک هیاوکش ههاش هاکر دو رل شع
 هیاشاب نیسح بورب و نیفلناخلصوم هناخ ساق سپ رلشع !بلط
 رولاسق هناخ لرق اشاب نیسبحو رولوا فادابصف هدناخ لرف
 هدهاش روضح بویمر و ناماوژررافیچ هلئاماو دهعكهاشو
 نان ع یدل ون رفظ هد ادغب ن وج ءارک هاش ندنا را ردبا لتف
 رز ههان ج و رم هلنا رهق و فطل هنیکمت هوک دارکاو هنشن اره

 . ید یناخ یاقیح رافو یدلبا توعد هتعاطاو ید ردنوک
 لاسرا هنندرامبناج نوا تراننخو ترا ها ناو ارف رکسع

 یدبا یسهدوو نیدرام هدنامز لوا اشا دجا كحوک یدلبا

 یدلوا ندنوب یر وهظ ءادتبا یدیغوب یناشنو مانزونه نکل
 اشانظفاحس یدبا شعالوا لخاد هنید رام زونه هدنیح لواو

 زویسکیا بوری و نکلیکب رلکب هقر هلیس هیاپ نامرق,هربقف وب
 ید اخ یاهیحخراق یدردن کب هنسهظفاحم نب درام هلا ناس

 ةنسولو| كتاوجو فارطا لوا بولک نیکد هیهرد هرقو هنبصن
 زویکنا ندنمشعافش یکلادیدلبا راتراببخو ت 0 هنب ریاشعو

 جاع دبعوپ یلاعت هللا لضفب هله راربد یدتا ماتغا نوبق كبي
 هرکصن دقدلوا لخ اد هند رام هلا نابکس یر ادتم زویکا

 زواج هتیرلبن اج ند رام یدیا شیلا نینجالا یخد.یاقیچ راق
 ن دنلح مات هرد هرف نعد ندر لّنم رب هند رام الا ی دعا



 دن 3۳ تب

 مدرید ررودلزو تنوق هتهذغ ةکلب زولب زرا شنیطذمه ندننیده
 , دلوبناتلا هرکس ؛یدیخ و قباوج یربغ ندکعد دل د لبا
 ینوک همجج ئ دفا ابا به انزوو عف رب نکیآظعارب زو
 نکنا هافنر وا اعط راکه عن یوو راد رفدو وازکسج طاق
 :هکمردرب وههشابلرق :یدادافب کم: داها قح .ن اه وش :فتلشا

 نده ناک ود یهلکد مروت م دتا داب هود ژوولوا لس

 مدیارقف نیلپ وش تاعفدلاپ یزوس تمیحاما یدردیا تیاکش
 ,قلرادرمُ هل منلطو قضا یسسودشک نود بنک ن دنا هضواتطم

 یشاب وصرکب یدزاو هلتلادا دغی نوچسبیلا رقم کودلرپو
 یادتنا ار تالو هب ونک دادغبو یدنابق یماغیراک دید
 یدلوا كجا هودنوک هتیلاسراشورغ كن رزوب هتسرهاو
 قند |هنعامسم هتسافلا یتش داغ زا: لی شد اهو نکا
 جاقر كتشالف یدژدُ فک دآا او توتکه هتفاطق.لخد لۆا

 2 رخ آف زل ادة ورا نکل الا ی ولنا اس و ییالف تداخل
 یدادغب تلانا بولوا ظقیت اا طاح هدنامز قوا نادزوگزانا

 نییکح هو 8 هل تار :ےھا را یک تو رخویدلب وه ناب ورکر

 i تدعوا مدروکت ضخیم هک یم زانوک

 "یف هب هزصاسحم بوژوک ن غاب كج رک یخد یا وص
 نسوق لوک دمت خا رابتدب او لضا دات غوا یکی
 ضقاو شاب ورک هرکضفدن بوق هیغاق یاس لو راک
 نس نضحر . ڪس د ادب نوسان یدلوا قعالوا ر ولوا

eلمس د رطوب ابق ءافلع ٹڭش یاب و  

 تزافح نالواهنیشاب ولع رب ییدلوا لغلاد هفت شال .

 زوجت ر رڪ طض تودي هدیفو لوم لس هد و او

 ّ یدناتوا تولوا



 تم ۳۲ تس ۱
 اوج راب وط هنن رزواو بودانق هی هنعلق هاک نی رایکپ رلکب
 لصتم « رتفالخ ماقه لوا بوی راب یش اک بوشوکد هاک ٹ واح ا
 یکه زم لاج ماظتنانوچ یدیآ رالکد یلاخ ندقلماندب هلوقموب
 . ربزو یسکب رلکب رکب راد یدلوا سم هنتعوکح ربا لهاجرب
 توزاوهدادخب هلا کند ازادص فی یش ما هیاشابدجا طفاح
 رادقعت دعو نس هلک ندنرلعح هدر ورفرنس هماکح
 لالو مانارک مدیا رادرمفد هنس هنا رخ رکی ز اد هدیحلوا
 هتمزاول رفسس كهبلاراشم مدیالکد اخ ندهبلا راس شمر رو
 هل د ردا رک ذت لصتم نلاوحا دادب و رذیآ لدب زم رودسعع
 دکلپ هرک هجن رب (ادیهش هاب یک و هللا دش هما لع )
 موش موقرب مس رد شل وا عقاو كعد هر ودنک: هدمانا کا

 هلب | شابلرق و زسرید ردشابلرف یرتکآ هکز مس هجوم هنب رزوا
 ناجو شابرلنون سپ .ر درا قیقعت نیکو دیا لزنمرب یاسا
 هنر دابه ریس: ی هعلق و تعاطا هشابلرف هل ذوخ نادناحو كلمامو

 یدررب و باوج ویدردسلکدنکم لوا قوت یمرلر و لاا
 نکم ج مدربدردندنزکبلق نانیمطاو نکلیاذو نادنزرکمنرج هک وا

 لاثم ینوب هرک هنرپ ج يديضوب ینا +۶ ريغ ننکید .دلکد
 یدتا لتف لوف یوح رح اشا داهرف عادا هدنوادب مدتنآ دارا

 لتقف نؤدن هنبل موحرم ےل ناظلس نباتا -ارب. ناطلس
 رب زواشاپ نانس هجوقرابدتا رادصا فب رش طخ نوسلواماع
 كلنوک ت رد جوا هنس د, رد دحر س مهاشداپاددم یدا مطعا

 هدنرلحا را هر و هرفا یی هعلق ردزناج هللا ناج منو ضوخردرب
 ود لهرودلک ندنراهح لاعت هنناءاش نا ء لهل یزلنلوادافآ دبم

 كعا تیعبهرفاکو قلوا رفاک هدرلناتسدجت دج دوخرانآ ی دتیا عنه

 شب نیا شاب رنک ادوخرانوپرایدر و یلاقحا وب نکیغوب اما



 > لات
 مدیآیرادرنفد کی زاد رقج وب رلپ دشلربخ وب د زویلوق ټ كوک را

 نا داتشاپ هزاباو هیاشا هزابا نداشا طفاح هدرکب زاد ار

 یرلقافضتا نعد مدلوافقاو هک کت وزا وراهدآهیاشارظفاخ

 یودلو بودا ج ورخ اشا هزابآ ادعا ندهلج و یدا هل وب

 نسنارود شناور نبق هقیلخلناق ید نس یف ینیرهکب

 آر ك اشا طغاح اها یدلوا ردا لتف هلا تراعچ عاونا هد

 ی رالتاق هاشد او قم راو هرادکسا بودآ قافلا ماکح هلچ

 شکم هاد ھو ایل هفت اط ی رک سپ یدیا ڭغا بلط

 هزابآ هرکو پ رایدلوط هن رل هطوا بولک بویلاق لمحا همارآو
 ۲۰ ۳ تاک مزا کرا لک هنعفد اشاب

 (هزانآكت اشا دور زو هدازهلاغح)

 (رددنزکذ ینلرادرس هنرزوا)

 بودروتک ارم نیا اب دوجشرابچ و یار دوخ مظعارزو نوکزز
 قاز هرق ن دی رکی و یذلبا بصن رادرس هش ر زوا هزانآ

 فسوب نووالقو هزانآ هدنیحلوا یدلردنوک بوناوا نیعناغا

 باقشا نالوا یررکسعو ارحا نالواقفتم هلرودنکاشاب

 اما بولوا هئاور هتسسلوا خد اشاپ دوجم یدناراش ملکه هرقنا

 هچ رکآیدرولب هدنا نیکرادت نس هربخذ یرهکی هرهزور قحا

 هدزب قام هرقنکلو یدیا رومأم هغمراو هن ر ژو! كروب م
 تولوا یداب هتک رع حمقوبدردقوپ رکسع ردیاتمواقم هزلئا

 4 لوا بول هد هسورپ شاق لواو بودا تدوع ه هسورب

 رال هلوبئاتسا

 ( رفظ شاعمدب شابلرقهدبآتشهب دادقب)
 ٠ (۱۳۳۴هتس لوالامیر ۱۲یف یراقدلور) "

 یدا شلوا یوم ییوقولر «دادسعب ور ندرالس هنر



Ca e 

 نحو رخ ندلاوحاشاوا ماع هعفد یکیارندلوا راب درب و
 هناوپد بولوارب هل | را بروز اشاپ نیسح هرحن کنار داق هرب دل

 "ید مدآرب ,ندزبمدةمورلدید رو ارپ زو اشا هنخا هزت و زل دراو

 راند روتک نه لااا قو اندا ناب ود ردن مر دعنا لق
 هرکو اما راددنرووا یهر هنن رپ نور دلاق ياشاپ یبروکو `

 رلکب قوب تیاهن هتسهبب رغ عاضوا یدردلاقیعرشو لادع بکسی 
 «رکصیدکو د ردقکودتنابور دلآهغاشاندناوب دیمدآرهدنمان ِ

 یدریدتارب رعد هره ندارم توب وق دن قلف ی دا نیمتءرب ج د ندناضق ۰

 ناطق نالع هلن بودنا تاونازود هلتسحا تنکد یتاقلواو

 .جشیدلوا ب بیس هکعا مچ هننف رش عطاجا تاموح رخ دمع

 هفت رش عماج یدردنوکح مدآ ید دن رلتریضح مالتسالا

 تودنا توعد ةف رس عماج یدونعرب زوو راذدنزوتک 2 ۱

 ترازو هکءادام ی راترضح الثم نکل نوار وک نحاوعد
 زالوا نکم ید فی رش عرش ءازجا هدنفحو رملکرد هدنزدص "

 ههاشداب ولت داعسبوزاو ن كلوا تفوت ه دماي زسالا

 -یدنک و د نتهروذلا ندللاقرادنص ماخو نءرودلیپ نلاحعقاو
 :نادیهانس یکی نیدلوا یعومسه كن هر یودتک "كن ال

 ید التو رلئدلا لو بوراو مدآ ردقمرب ن دن هکلو
 هزریغو جاتو ءالغ ڻالوا « دی شش عفاجو رابدروتکه نموبقاغا

 اس ندناشسحم نالع تنفاع الا و ارابذآردنوک مدآ زدهعفد چاق رب

 ناش رپ نام تیبا ن دنرلتلغواتنآ او نادنرانالغوا یک و

 لد ن دزاکلک: زان یتدیا شعشریا مانخا تق زا دردوکه کعا

 یرللوتتمورلبدریدلوا نس هجر و راب دروا نکیادوجوم مد یخ ۱

 نارتمرس قلو اهل وب هيلع تخم یاب رلیدت |هیاب ردنیکد هحایص 3

 لوق هاتشدان یرنعکی لطم اص واس یا ماو فارطا

 ۱5 رک
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 هج وم نوا طخ کوډ زاب فا نم هرق یدلو سر تسد

 کیو روب نعو یدلو رارق هداشان دوادید ابطع نرایص

 وند مهلوا رارق ر هدنر ادص دنسمو هرکس اا ا

 یدروک قوح هنیدتا ددزت هن ید رب و هبیدتسا هن سک رھ

 ۍدلاق تیلوت هن ندنولس م فاقوا ید نکو د یرلتمدخیرمم نوح

 هفقا و طرشهب یدنلوا تب اعز هب هره طم عرش هن ,تراظددوخ هت

 تما دخ سام وک دک یه هګدیک جد رلن وب تبغر

 بب غو بیج نالک .هنیرطاخ كهم هلکلرو باوجوید لوب
 رادلد نر رغب كن. ارقفو اب اعر هلی بیس لوا رابدلوبرلتیمدخ
 یو رف كياو بالک یرب ه دنس هبصق هلی ذ یر ند هل چ وب
 نو رف هکوا كنبس كن الوا یتورف ییعد یباک هلبا رها هنشبتفت
 :كما هنب وا خرگان یکلها نسكنا او! رولک مرجان هرس اهن

 روکنا رادنقا کل ا

 روهط اتما كنو رولوا شام هر یدعا و طظ هلآ نرللام

 ندنلیم تباق هبایقشا كناشان وداد كيدا زیا نددح ندا

 توئلوا لج هتغدلوا رداق هفرصت ندنفلسنعح# هدایز هکلب

 نینح هله لوزعم ندرصمهلبا یدید باوصالعامضع ترازو
 یدلاق تافیلکتو تم دخ كج هرب و دو یدلزرو هیاشاب

 مک نیرالد هلککو داند هسنب نخ جیا هست ران هبیلپوس
 نیټ ع كفلخ نلسیدنب وا ندقلخ ه یدقروق ندقح هما یدناص
 نرادص هرکصن دنا یدثیا دانرب یی هن نخ ید وب یکی ود سک

 ريخ ی ن دکو ک ندرپ یخدوا"یدارپ و هیاشاپ نیطصم یل هکفل
 چے یم زرا یا ةا دن زای هلا لپ د یا یا

 ...رلید راو هناوبد قلخ كولب نیدراو هنوک قرق یترادص نامز
 باش ابد یبروک مداخیرازو نوک لواوراب ددر دیش معوب و
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 ۱ ردناک نالوا یسا دک یشاب وص و بوریدنب هنس هب رع رازاپرب
 ياو بوریدنب هلی یمسع موشو موم ذم یرلکدبدیسورغوآ
 4ِ هر هرع هدشیفع ید ونک بووک هلن نس هد نع ودنک

 بویهوق هماشخاو ئد روس که هلف یدن تورو هلصاف رادقمرب
 قوت توروط هدنسوف هلق یدب یسو دنسک و توردنوک دالج
 نمل یرلکدید یشاب یبهج نیدیو نوم لواو یدردتا
 ید ننرو ااغ ن نغالود نوجحمآق 1 هاتوم تمالع لاح رد

Hgىج مالسالا کرک ےساا لعو ید روت هز هدلاو  
 و دجا ناطاس تولف نزاع یرلت صح یدنفا

  یبژوک هدسبو هيلع یامد هلا ذچ ر یدلرب دتا نفد هدنح وا

 ندنتخ توروتک لا ید :یتوعلم نالوا یسیرغوا زدنلک لواو
 نم و هدالح بو درونک هدنکو ا همش ناویدییاشابدوا دیدنلک

 : دعماح هرروا بودی صالخ بوک ابر نیرو نکدرودروا

 ۱ e دم یب رو ؟ هدعت هلا قاشوق هنروا راد روتک

 تفاعبویقرشابم ه:رزوا شواحیع دونرآ نالوایشاب شواچ
 ۱ نیش نا بولاق هدنحمآ قلناع ند داصرا برع ترضح

 رد هک ات بورافیح

 ی ناخ یطصم ناطلس سولح )

 6۱:۳۱ هنس بجرلابجر .۸یف ناخ دجش)
 ا ناداسفو تانداوح نالوا هدنرافن رش صع

 | لبا هفلتحم فن اوط قافنا نوچ رد هدنرک د یس هرطق ندنرح

 ۳ الاح رف یدلوا ررعم یرلنواست سولح هتک نداعس بح

 . یدنلوا اغ! یروا كنەن_ک هج یدلوط هل ادابفو هنتف اع

r 

 . .هربذک لام قش ة:وجنو یدلوا اونیب نکیاتقو هحجباوخ هنسک هجنو



 ےس تبع هاچ
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 هدنسهک یب ینو ید ردبا قلب i نیشان كنیزوک

 اودا اب ےھاشداب بوراقی> یی همر ةم د:باودنالوا

 دلا هرکصو یدنسا قماملا یدید كراص نوسروط قالبج
 , یساب یبهبح هاب یدلک ید اشا دواد ه دالا وب یدنراص

 یودلک شما اس هد یدنک رفع رکع دیو قجالوا
 :ناجو یدنوط ےک هلبلا ودنک مو> رج یدنا دننک :نامهیک
 دلش ماطاس یاه ندجاحو دز یدتادر یتوعلم هلفوخ

 دد ردنا هراب هراب یه هلجب هسرولوا سکعنم رشط ئدع

 لاطیه: بودا باطخ هیاشایدواد ندلا لدت نم هبادردهبو

 .مدمردلوا نکیاراو كهانک ك ج هوا هعف د جوا یکبا مدلیناکسنب

 كتاهاو كنوادع هبنرعوب اکب مدتیا راتباعر مدارا رابصتمو
 یب ملاظ وب بوقاب هزبهنیو یدلیوس را زوس یلیخو یدد ردن
 لرابم ردلاغحا هن هاش داب یه ید زب یدید ررودلوا نموق

 هنب نوسلوب نوکس رادقع رب قل هن روا كنوطشوخ یزکی رطاخ
 _یناهاو هيف كرالوق اکس الکو  اشاحو نش مراکتخ نمهاشداپ

 زلاعاءا هدلاو اما درد ا هیلتس تورو رلتل اما وید هروک- قال

 :ندزس ندزب هسرولتروق عاص ندو .ردنالب هنو نشر نس

 ۱ رارکت هت یدراباوس یتاهنو ردلسف هز ود نموق حور یدر

 هل ادرد هه یدردنآ دنک تودبا تراشا هنوعلملوا اشاب دواد

 ییاهطصم ناطاس یدا هح دقه ند ودنکنا ندا دتا عنم

 ویلغا هدش رش عماج نامغناطاننو رابدزونک « هبه ضاع یاس
 مدتنالقت ما یی هبساحتو مدلک هرس دن هتشا یدلاواویلعا

 هخاقو زولو رب قجاروطو قجاروتوا هلیسافصقلشواجشاباما
 ۰ روتک هب هر ۵ :سعاص یاس نیافطصم ناطاساشاب دوادو یدزنغص

 وحرم هاشدابو شک تولود لاطاق هرکص ند کډ
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 نذن :رلاغاقاح وا یدلاق ی هاستشا هدئشنطلس كنلغوا كس هدلا و

 لدراتلوا هقشآ ندرلنا را لک هل لوا ی یبرغزو كياده

 نهرو اشم هلمزب نسل وا میک 'ےظ ءا ر زو لدا اغا نکس یدی
 هدزب رد هیاتشاب دواد یم هلغلوا یداماد هککد روک یدلشاب

 ریستفوب رلاغا یدید یزاو رزا یزاب هدزکجا ان دید ردلوقعم
 هغلمظعا رزو ادا بودرونک 3 ثاود لالا راد د نوحا

 م ا کس ؤا قب رطلا بس هدعب مدزابنب یل مش طح

 طخ قلشواح شا هم ودنسک 7 تانع هبا طح

 ها رحم یس هدلاویافطصم نا طاس اھا مد زاب م ككا نقل رش

 ید نررللا تودروتوا هنیرزوا یرلکنانس هیادو یدنروتوا

 وا هدابز یسهبلغو ولغ كقلخ هدرمشط اا یدرتوط

 هب را زوی یس هرهب كب رش عماجو رولتروق ندننلا كن هیاد
 عالسرا توراو یس هدل او یدرتسا كاربس یب ههاکنهروشپاب
 هلیدنواعم كنسهادو هل اتقد رازه ندنراروی هرب وند عالق

 هلی وب هعفد هجنرن یدردروتواو رروتک هبارحمهنببوریآ یرلفمرپ
 یه روتا بزقاب ها موخر ناک اطلس یدلوا عقاو كجا
 بدست هل عاطعنا یمللاو هب زس ردنا هاشداب یک رادنم درد

 نیکد هتمايق نس ردیا شوارب هرکغ اجوا ودنکحو رس زولوا
 هداعا هصن هجن یززوس یک كنون وند نسزلواصالخ ندتهادن

 ید راقیج یدنناود هنېک نالوا کم دنشاب هرکص ید ردیا

 یک لیس نیشان كنب را زوک كرابم بولاق سابابق هوشو یدقارو
 راب رح نارو هلیسنم كل هزات هلکل راب نب رااغا یھب و یدتقآ
 یدراولب هرکض هجنرب كع زس مسیدتنا اظخرپ هلیبس اقلا
 ي و باول ان هرکیا ماشدان ر حایص نیلاح كناند كروكو

 قوب مردف هیدبقرعرب اها نوا ید نکیغ وی یرصحو
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 لو اداپ هيا دنشاب كنس یغتقتاود نول وټ یقه نوسرک
 اعا لق ەجک لوا ید د نوسلوب ماظتناو ماد ملاع ك نوساوا

 حا هلیا هدشاف راکفا ها درذه قد راو هنسونفاغآ

 یدنب هنغادا ناطیش ییلخاند هن یدلوا حابص نوچ قدقیچ
 یدلوا روط قاوسا اخ یدنب هنتسوا یقایآرب قایارب كبر نعي
 یرهک؛مولظم هاشداب هدلعوب یدلوط هلباداسفو هنتق ملاع هن

 یدرب و رلهدعوو رټل امسا رازهو یدردن وک دج هر وا ساغا

 ءاشداپ و راد تبا لسنق بوروشا علی بویتلب وس الصا نکل
 نیسحو راب دلک اموع هخاارخ نیغودلوا هدنسوقاش|كمولظم
 مولظم هاش داب ن دنا رای هراپ هراب هدلحم لوا ید یب اشاپ
  ندنس هرڪا رغانوق دوهعم هن راد راقیح ندر, یعودلوا یټ

 راشمردنا ندنرکراب بولوب هدلوب نی رحوللاح قجارب كدیارظان
 طاب و هلنسم هقرا كرانم راشمردن یولظم ءاشداب و
 دنب رز وا قواق هفیطق هج هن هکر ب هدنشابو یننع یساخ وب
 رلثلا ند هسک رب هدلوب د یا شلر اص را تسد هج ول ربکرب

 راشلزبد هتفارطا هسا راودسافودسم ردقت هداند راشردک و

 هنانل لکد هملق هبیعک موتشو هب رخ عاضوا یرلکدتنا اناسلو
 نب رلکدلب وساما لد رروک هدلحم لوا هجرک لکد كعاک یخد
 هد هزروا هلا قد رطوب ءب نبا و ا

 یدیا یشواح هت روا نامز لوا قانه هرق روک ذمو ر ابد روتسک
 تفز شلوب شرورپ هدنتهدخ كموح رخ اغا دجبا رک ذْلا فلاس
 هب هرهاع یارسیافطصمناطلس یدبا یعارح قجاخ هللا مقو

 راغ دج اورغوط بوقلاق ندایقشا سلحم لوا هرکص ندکد روتک
 یدلبالقن هج وب ی یشکز ابنالوا هددیجس*ییعب هم و یدلک
 نطصم ناطاس ق وعلوا لخاد دس موج م ناعع ناطاس
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 روشالوط لوفاشاپ نیسح یدیاعقو یدنکناشسر و هناغالع
 یادلکدم رش عهاج هد نشد !مندآ ازاورت اش د زط ورکی ر شو

 رال الا هز دننک شعب باکو یرکهعساج و ییدننا ناو
 ندتتكرا رع انوفاغا لغ هرفو یدتک هش . بویفلکاو یدرب و

 ناسکس ندنزااغا قاجوا زی زاغرا | یخ ییدتکه هتس هزاخ ونک
 راه هزاغا نیعاغا.دچساهداز از یینارق نالوا نا نرد تشات

 هدنساسهنروا ردلاع هنوباغا یه متنا اس هد داك ی ذرا داب
 زوتهرلنو شلوا عج نک 232 ۱.هاشداب ییافطصحناطلتم

 رذو وب ةن 3 نداغا لغ ید رقف دعس هدیداووب

 رب نیت هک وب اخت هلا هاش نا عاقجا لذازاو تادا اقرب
 اغآ نسح ے ملعربسو یدید یدرب و باوج رولاوا عفد هنتفرو
 مع یزو یا ره نیارسوید ردوا تا شاپ قاب بولک
 نوحاردص " *(:عرنصن ) ید اشا نسخ نجوا

 دراز قوارب هب ودنک هس او .دوز دایص یوسڌنا لجا

 كاک یدلوا بوت لاوحاوب نوح هکرید ید هموح رم هاشتداپ
 ندا 1 هراو نسوق اعاو ۸ هروتکح نوملا هسته جوا

 هتک دا ماعنا هنیک هن زاراتعناو دن لات هطوا كن

 هناشاب نیسح رابد زدشناب تآ هعوح نم هاشداپ سد منو
 مد د هناشاپ نیس کردیا تباکح ىلج قدص نالوا یبهزک ذن

 اطلس قاق الاب رک لج رولو اون مس یس عت ال رکریدنوپ
 هاشدا نالوا یب ولط م لرلنا رس زرد لدتا هاشداب زب یاهطص»

 مادتنا لج هز یدهر وتاوح ررر وکه نن زلقاآ یوللظء

 نا هنصاتت فغا هد عقد عرب و باوخیتمدلبوسآزککو
 منشا هدنا یزوبسونهنب لک دیک هجا هاب و کز اقبج
 دن ر یر لاک نوسلوا ها نر تون میم تو دیا هیفسآ یرتقف
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 شور و درابباوجرب وید كلاق ندزککیدلیب هکلب رارید لوا شعد
 , نون امش باب رایدلوط + هرماع یارس هرزوا موعلوق ناه هلوا
 صاوخ «داوزنا هاش زک ره قلخ جا هداشکب ا وناراسو

 ندناورلبدلا یدایشا هعایقشا ضعب قح رای درک نیک د هب هطوا

 ارزوو راد راقیچ بوکچند هچاب و رلپدلوب ییافطصمناطلس
 حش موح سرای دتباتعب بودروتوا «دهناخناوبدودروتوا
 یدیاشعلو هدنابولک ندیهاشداببناج یدنفادعسا مالسالا

 ردلکدز اج تعب هرانوب اعرش هد رک دنا فیلکت تعب خداک |

 تعیبهاروخاب هاوخ بود روپ هش ززوا هلاب رح تالایدناصعد

 حلوا سکعنم هموجرم نا ناطلتس لاوحاو رلیدردتا
 هوبا باب یدردنوک یساغا هداعسلاراد هليا اشا روالد

 رلیدتبا هراب هراب بوروشا ملعف یک یودروک لوق نب رلکدلک
 هدهیمهاع یارس هلبس هیادو هلرس هدلاو یافطصم ناطلس و

 هن رل هطوا یرعکب بوردن هنس هب ع زا هتسخح نانلوالابعسا

 ناطاس هلا بب رغ عضو وب رلب در و هعماح هنرواو رابدروتک

 هیزا ورد عساونالواهدنب رقعماجهدارهش نک رروتک ییافطصم ۱

 اب وک یدیاش وا عج قلخرب یدیارطان نع را هرب هغاقوس قعر

 هک شل وط لب وب قاقوس عساو لو اراش لر, د هرم شحتو شه وق تمایق
 كن هب عدو عم دسا قلخ ىدا لاح كم ود هر هتکیار نداوه

 یکو ندنشاب یک ندنککنا هجا نم هنب ر یر راشعسوا هنفارطا
 قطصمناطاسزرب و هب رع نوجا ناثڏ بورپوق راء راب ندنکی

 هقلخ بول رانانن هدنکو یسهدلارثروک نادنچ هدننق كنه رع
 نی راکدرونک. بوروچک هلا قي رطوب هدکمریو را هدعو نسح
 ندده ول موح رخ ناعع ناطلس اما لدتا هدهاشم .رعدنک

 ءرقوا همش قرف ینلاغا یرهبو هاش اب نیسج یفل مط ءار زو ریخت
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 یدر دزشع |قلبارد هزرهر هلبا ب رولو ارداص قابارزهدرهو
 | هدحر نالوا یلاط ید الو یدب|ندهن كکح ههاش داب ولت داعسان

 وید یدیاررقم هج جوه موجنزعلوا یدیاشلوا مقاو فوسک
 اشایرو ال داسو یر! سد یدیدلدیا شاب هلا با اوج هجردق وب
 ولتداعس هنبلا رایدلک هب هحاوخ رج ندنارلبد راو هنیارمس
 راثآ راب دب دزمسیماب زکی لدکی لیا مزب هدنمنم یهجوتوب كهاشداب
 مج هدننادیم تاندنارایدردنود یرلنوب هلبا ساب باوجیخد
 رایدلوا عج هی یهاشداب روضح ید تاداسوےٍاشمو اگر دلوا

 قمردلاق هغابایب هتفوب و كل الضا ییایعشا وب هاش داب ولت داعس

 فیوخت یلیخ وید مر هديا هرس رکج هدیاهرلنا رد هدنتلآرکشای زس

 اشاح یرلترضح یدتفا یح مالس الا ج لعفلا یدتا

 ندیورد قحا «دیا كير ییایقشا زکب رلیخاع دا هاش داب

 را تما کماظع دادجا هکتدلجا لوا د زسا رک وب
 باوج ودر د هحردقلوأ ها راو نیهانک رلثمعک هقب نط

 هداعسلارادوكندنفا عهحاوخو لراشاب روالد ید لوق ررب و

 ندیااقلا لوقمان هریهاشدالصتمو راتسان راشاب كسا
 دوج یرادکساو شمصت هدنامز لوا اشاب رو الد رد زدرلنو

 لال ان یدیا شمریکنسهیکت بویر ابع كني راترضح یدنفا
 هاشداب ولت داعسامایدنرونک ب وردنوک قباقیشاب یب اتسوب
 "میاشمو الع یدمرب واضر اعطق هکمرب وهنا لوق یرلنوب

 هلبقب رطوب هنتفهلوتموب هدننامز نکیادجاو رردیآمادقاقوچ
 هدنک رپ و راز هریدتیا لئاق بولوا لب اق رارب د ر دشا
 یدتفا یرابغ فارمغالا بقن هک ریذمدلحملوا را راشاب هغلوا

 كلب وس كلرک زکیدنکز س یدمسک نمزوس مزب هنس هفاطلوق



 بش ۳/۱ س

 لوا يداوا دآاسفو هج باا هلج و سب یدیایسکنم

 راهجمو 4 ۲ نوک یک 1ا بحر ۱۰ ۴۱ دنس هکنوک

 ولتداعس قدر ون وا هدنروضح اشا یاب موح م يدا هبنش

 ید زس یدتشنا هفرباق نوح لی یراقانوا كماشداپ

 قارادرتفدشابابلا یدک مدن دنا ودود اردنوکېزکب زرداح

 هدنح ل وا یرلترمضحاشاب دم نالوا ردق یاعرب ز زو ۲۱

 اطح رانی دنا فرم ما هدخ یاد تلفوح ےہ اشابقاب
 رانآ را درو ود E جد مزب دده هرب بودنا

 نکا هدنکرادنیلع ر رداح بود لو هنن رله اخ تداعسیتتد

 قدراو پمعرد هلا شواح ناضمر نالوا یداناد كرقفوت
 9 موح رهه دلحم لوا ٠ (ماکحالا بیارغ نمو

 نی ید کک وش د دم شواح :ناضمر یدلک ی دفا دڅ

 لناادنهکد جمال درس وکر هد باغ یدید لهدلب وس مال هرعارآ

 تیز هر ثبعو یدلشات هکعا هدنخ هارو >ارداع

 كنهاشداپ ولت داعس نوحراو لاتحادز هرکصندوابیدند را اب

 لوا هز دقو تل اغ [لو)ادسب نما كاد دی رلدنک یدک یرزداح

 ندنزوسٌلدعبادانعوثعفهدانز دباب و ۍدید رکو هن ردن سگ
 لر درکس شلوا قرغیر ندنرالوق قاننانه هداتن اوب یدمتود
 اتد ان وک هتسوهاغاو یدب وق هماکه حظ ع هد هیناهلسو یدلک
 یعدعد هرس لاهزدیبلح دجخنامهیدلوطو یدلوا مجب قولخ
 ردکز هاش دان واتداعتس هتخ وب یدندیس هروکر لنهو ارات ید

 نوید نیز ناضمراما لس رولوا هن كلددیزاویناعحا
 هاللون ام نیک و تاتو ناخد و رم كص

 الف ره شمر اولا و د هلب ومل دا ظابنتسا ند هنو
 فلن وکه زره هصاوق رع ین مالک طاخ یهاک ن دنب یناعا جا



 هابط رش كدام ازواج سو ا ااا كنا
 یذوام هکر مریم نامزو اتش ماباو ایډ بیا قامو دهج

 تدوع بوقلاف ن.دلحم لوا نوڪ يشب یعرکب كن,هدعَملا
 یر ۷۱:۳۱ هنس رایدروپ
 ۱ رظدلوالحاد هړ هینبطنطدبق هيلع يح یتوک

 ( یتداهش كموچ رھ نامع ناطاس)
 (یسولج رارکت كن نطصم ناطلسو)
 ۱ (۱۰۳۱بچرلا بجر .۸ق رد هدنرکذ)

 كنم تبوکس هدیاب و هيدا ندندارا هشجیوم هعفووب هد رکآ
 بسانم یاتلا رداون هد هعوججوب نوچ نکلو یدیا قئرا قیطل
 هل وا ریلک» قبال ځد قمالزاب هیضع "هردانوب سپ ردشلروک
 هلویناتیسا ناخ نا ناطلسیعا ناواورصع هاشداب هسلوا
 روجترو ریکلد هنغو دلواروسکمو روفمروباطاعونرابدلوالخاد
 مارا هلاتیب فاوط بودا لج هنماقما مدع ارکسع تولوا
 مات, كرا دن هلیمان م السلا هيلع ماال اديس م وه ةضور ترازو

 هل ولد یکیا هرلکج هدیک ندنقلخ كولبو رایدتبا مایق هتعرعبودیا
 ایل اررقم هکفک بونلو نیبجت اضا یشابییرغز هی یرصکلو یباعا
 لاح تفرح نکلوب بیولو ا فیس عح هدماوع هنسلا نمدي
 الملا ر ادیب هره اف صع: هلا یهچد باوتم»یباشا هداعلازاد
 دبیر هدرفس نیپایدید زدراشف رنا دوصتح ےہ لعبا تئطلنس
 یتودلواما اوع شجت ر بج RET وب هلیمان ماعیا

 دانا یغودلوا دیهش اشاپ شاق هرق حد هاپس یدیا شا قبس
 ` ید رانا هدکد تا تدوج ندلجم یودنیا ریس هاشداپ ولت داععس
 اضتفا ین ندیهاشداپ تناح هراودنک ن ویا یدیتیا تدوع
 یررطاخید لا هفاط كوا هاغعلوا لعنریخ شحوم صءب ندیآ
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 رخ ن دک وک و ن درب دوخ كس قدرلکا راد ربخ ندنتشدو

 لوا ان یگوسلک وشرق ههاشدار ر ج ردتنا 4:.یلأر 5 هل شعب

 هلام هر اعع لآ كنا یموسلس هدا تعءرح ردقو ند یف

 راویمرکشل كجه دیا ربدت هلا کلا راو یم رکسع كج هديا

 هلج بلوا ید كمروک روخ ییکسد عاطلس ید اشا قاد

 كروب داقتعا راحو قارقو وقسومو هخک ردهدحاو تلم هرفک

 رریولام نیمریو رکسع زدنا دادما هلس انا نیر هکلب ید كنرذ ۳

 نوچ ایرالطاب نرد سومانتربغ رافک ریو ر : 0 نیمرو لام

 هنناه اریدرتا ناجا هفعلوب هلی یزثکا كرلتلوا یتردق ردنا ماعرعقن

 ولتداعس هکیدلوا مولعم رموق نتاکرح هرفطو نلوا باح اغا
 هکلب ندمطعا ریزو ی دیغوب هسک برقم ن دنا ههاش داب

 هناهر تخ ر رک لب هسرهکه ب هی یداقنزای رقت نادنسهدلاو

 هلل ون یهاشدا ولئداعس تعاس ره کلم یدزب هلس هشت

 هلزورغ هدلح دهن یذیا ارادا وادم هل زوس دمآ شوخ
 دا نتمادن لرفس وب هنن زونعا تراشا و اعا قلعتم هتمأش
 للك هددص هن شب زوشل» ,ققح نیکو دنا قماش كرورغ
 كني راهدارکب نادغب هکكيلودار ندیهاشداب فرط هدنامز لوا

 یراوحو فرق هلنبسهرفک هل یدیایسهدوب و نادش و یزادما

 یدیاراو یرابسب قوقح یربغ ندنغودلوا كيرش هدرتکو

 نیتوح یدردنبا دسقع ص هعونوب بو دپا طسوت هنتییام
 قللارس یصتحرپ مقاو هدندودح نادغب ن دعدق هک یس هعلق

 نوجا قوا نیعم هب ودنک هدک دا نایصع نیعاراشاغ یذا

 شموق هدا زویکیارب هنا ید لوا شبا كبل هشلارق هل
 یدزلوا لصاح عافتا رجا سلف ن دلا هراودنک اما ی دنا

 . هادی یهرورم هعلقسب یدرزلوارغتم ندنغلق و ندنفاراوو



 سا

 روالد بودنالزع یرو نم هاشدابولټداع سود ىدتااعلا

 هعفد هجنر هلیمادقا اشاب روال د رارکت یدنبا بصن ییاتشاب

 هل و یدلوا نقش | لکد ردقم رفظ نکلو یدئواموعه

 كلاس نوکر هو بولوا لادجو كنج نوک ترد زوتوا
 هروهعم روباط هلمح ور الاو یدلوا.یلاخ ندنراغ ۍس هسوعب

 كلت هک یس هرفک هل هاجلاع هاتشداب یکیا قحا ی دملوب رفط

 تانج نرلقدلو رفظ هنر روناط ردرافراعتم هلا قانا جو

 ارق هل هکالاح ردقوب هاتشا ه دنکو دنا لاعشوکرب ندقج

 قعلوا لغوا یدیا لک د دوحوم هدروباط ید دود رم نالوا

 ےظعا ر زو (عادنلا نمو) ی دنا رادرمس نب رکسع راد ره
 هدفدلوا ظعا ر زو اشاب نیسح هنرپ بولوا توف اسشاب یلع
 درسو مزک و یس هدید روما لدحرس اشاب دم ق اد موج

 ندئوب هیودع لاوحا هرکصنداشاپ ردنکسا موح رعیسهدینک
 هدنسارآتلودیالکو فراع هن رومابرح كنحو فقاوو عا
 هنب زوسرهولنام هباشاب قاد موح یماشاپنیسح و دردق وب هننک

 هرقس یدردشولوب هي یهاشداپ ب انج تاذلاب هلعلوا لت اه

 قاد مو> رح یدردتیا لاوس هنسن هح هلغلوا یساتنا كادیک

 یساغا هداعسلاراد هدلح لوا هکیدشا تیاکح یسودنک

 LE یا ست سرش ین زا لس
 كنجو ربخی ندودع لاوحا نکل ی دیاراو یشلب های
 درد لاوس نداتفا یاد یاب تای هدنزونا دف

 یرولب هدناتءرحردقلواویرولک هی هللاقم ههاشداپ ینارق هل

 هسرولک ملمروک نکرادت هروکاکاو 2 ا ید اشا قاد

 نکودل كهاشداب تلود هس دیک درج لو نیروصقت هدرببدن

 ند دحرم یر € هلا قار وصعب اغا نامه لا ندزملا
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 روهقم اشاب ؛ نیسحروکو اشاب کاخ ةلرافکرادقمرب ئدتا 7

 e نصح برف كيدا قویسلا ةي کكنادعا کودتا

 اضثفا كا م مارا هدربرب بوراو هلع لوا هاشداب ب ولئداعس یدنآ

 هل اتو رب سال لوا بوذیا عضو ناداه راززوا هلک

 رابدتنا بانرپ هرشط نراودنک«نکیا هرز وا كما قارخا

 نوا كروبزم هام هو رابدنک همی رق بولو الق درب درو
 هاشداب ر مایخ تصن هتسالاقم یر واط م هرفک نوک جندزد

 زا یکی ید راتات یستریا بولوا مقاو ماتا ترصن

 یدلوا دعشسم ها نارود هانشاب سو تساد هلا ناوازف

 عضو ج وغرس عض رغ نیق یذرب هتخاهتا رب خات هدنح لوا

 بوث یکیاو ییدنلوا دنب هننایم شکربت .عضحرب هو بوۋا

 زاوهز بشار ةلر > تخر رباو راترز :انهب نارکتفلخ

 هب یهاشداب تاکرو هخ ؟ دلک ره دن و ی دنلّوا اطعاو ناسحا

 بوآرتشگیا لرب قشوو روم تسون رتشنکیاررب هککدروسز زو

 نامرفندنایذیا زوتلوا مابعناو نانخا تک4۱ تروم تعلخ

 تلص نادناسافع رکاسع هل زا رکص هر روشک ءاشداب

 هل وشیدنلوا قوس هزافلنا قوج قوج رکسع نالوا رانکنو
 ی دزدنکمدآ كن زتفت ردردآ هیدن را تناوح کندوز

 رولوا لخاد رولک هنو اته یودرا رکسع ردملوا ر نوک هو

 . كنحرب هصهزور ب وئلوا تارا ید دیک روناطو ی دنا

 ۲ یدردنا رو نیس کلم .هدک وک دکندرولوا شاخر و

 یدتاموهه میط ظع هروناطینربا تنوکن ودلک اتشاب شاق هرق

 ید هتسهبنر تداتهتش هلفمالوا "نیعم رلنلوا هدننشع نکل

 ن دنفودقز و هضم ییا شاپ نساقهرفاشان نینح ثتقاع

 هنج ردرادهاسر, یویمارظوا یسوفنکو  یدنازتوا رس لح



 تیپ۷

 یر هنپ رفس نیتوح كفوح له ناعع ناطاس )
 6۱۰۳۰ ەس هرخالایذاجج ¥ .ین «یندوع ع نیو

 قالب ادب نالا ازت هو كفا قارق نانا اغ داپ قوج
 ا ركد؛ةرفو:ىزواج هیدسورحم تام
 ۱ نیا تع ره ررکالع هنعفد.یالو. ییدلوا نک فد
 شب . هز ییهاشدان كلام نو اهاسیذ هایش د اب تفلاعاضحع بوربدلاو

 كنج هلا موخر شاپ ر دنکسا هد هرکرهو کودتا لوخد
 رادباتو شور نر رم رم یو دلنا"تادوع اهرهنم ب ودا

 + یتضتعع نهرا هتیرارزوا یهاشداپ سومان تاذلاب سپ ی دی
 توت ناد هینبظ اط ىق .دلع تالماراد ه هدر وب نخ راب نیغلوا

 9 جزار و تراع ئه هموم« كلاغ توقیخ ها ییهاشداب

 ۰ كلر اد نوک. یتا رکی كرون هاو رابدروب//هجوت هلتین
 بام سوت ءایلوپ اب نی رق نان ناي دلوا لخاد هیهنردا
 نایقلوب کوجښوما العب هدلخم مان ییوک روخآ بولیروک
 عطف یر هفولع ى ولوا نارود و وضعف نارکنشاح

 : "هلارق زس هتد / س وادب |۵ دن ابعتش ةرغیو را دژوس, قفلوا

 -یقفاسیا هدتسسنکبا یمزکی ن دناوب دط وسم یرللابقا هیات
 2 :یتجعدردا عرش ناضمر تودنا دورو هننعارحص یب هلکبسا
 ۱ ژان اس وروره هنساقب قالفا وراوبع ند منوط نوک
 ج4 کرا هلجبهرزواءدقنوناق تولوا عقآو اوریکا دب هد ازبم مات

 ` امو راتدلوا نادنخو نارکش هلیا نارود, هاشداپ لید لیفت

 ...بیوتسلوا تماقا هدلززم مان شلپراو مدبتتوک یا روز
 :ندیهاشدا رطدو ب وئلوا ح اعناسورغ عوج هنس هفناط یز

 كزةغئاط لوا هلفلو عقاو ىلك غ هلقوب اون ونک تک
 یحنزوفط كروب نم هام هنب و ,یدلوا ناب هب ولق فارحتا لا



 طب[

 لوناتشا هلا رادکسا * اتش هسرو یدالوا لرود اند هکلب
 ا هک یدرواص هنسک نروک *ابرد یورو یدکو ط یسارآ

 ررزک یکربهرق * هدّتسوا كزوب هدا رد هکی دروک کی توب *

 یوا هح * لناسنایسفن هدنهدیدلوا دمع ٭ اور یب را هما

 × :عرایطاشف یدید اکا عمو اظفل * امرسدرب یدلبآ كاله
 اب ر د ندقوغص ه دزوت وا كنب یدک و ط ددم هب

 (ناطلس یزهک ردارب هاشداب ولتداعس )

 (۱۰۲۹ هنس یودلیا دیهش ییاخ د )

 نالوا یربارب ناجردارپ ماو بال هاشداپ ولتداعښس ه دسنیحوب
 رازدردتالتق ابنک و بحوم یی یاخ دم ناطالس هدا زهش

 هلرثاوتف كندا لاک « داز یربک شاط هیلع یلاعت هللا هجر

 ندیدنفا سا مالسالا مش رربد یدتا باکب را یهانکو

 ژردبالقن نیکو دمرب واضر هدنرکدت ااتفتسا

 (نیسحو یتافو كناشابییععظعارب زو)
 . (رد هدنرکذ قرازو ۱۰۳۰ كناشاپ )

 لیعو نکا هرز وا قلوا *یهنم هن رفس نینوح هاشداپ ولت داعس

 ندع دق بوش ربا یردقملجانکردنا دعت هنن ا۶ اشا

 بوش هربد جز هر اش نیعماسلا نه اشاح نالوا یسهضراع

 یور هدسنخ تاغ هیلع یاعت هلا فجر یدتایناف ماع عادو

 هدننرازونامز هکلب یدبای سکوت ردبا تبع راهظا دسکر هو

 سد هتسلدتنا هن ردشمالوا عفاو كعارازآ یب هک هدرهاظ

 هدرادکسازونهشعاهدنوق یعلاط كن هحاوخرع ردشعا ند هدرپ

 ید لوا هش لالاف یدتکه ماع تجبر اشاب ىلع هکیدا

 ناقیچ ن دقلشاب یم اتسوب قباس و یدتیا تدوع هلوبناتسسا
 ید وا بصن ما رومچ ر دمو مظعا ر زو هن رب اشاب نیسح



 بسا ۳۹/6 س
 هرژوا یزرب رفن ودنک كټ هروب نع نیعالم یدلردنوک ب ولوا
 نالوابلاغ هرانوب و یدیارکسع هداب ز ندکیب چوایللا هلبارمفد
 اشاب نیسح هرم یربکن وعلم لوا هرکص یدیارا كيب نواقجا

 یدیا مس یا تشو ر كي قجتاهک هدنس هلباقم یسناواهرپدین رب
 هطلغ نوحما یساهب سورع لماک كسب زو و یدرب ویلاص
 هب رک رش كټ هرم هتسشبا نکیاررقمیفیدنلوا لست هن رارفاک
 كاشابرادنکسا موح رح یدتا یس هسحل وب یعاضوا
 هدبح نایصع كراشاغ نعد هحدقم ندهعقولوا هک سام
 یساهب ودنک ینو روډ هرم نوعلم یدیا شلواریسا هلفملوب هدننا
 هت س هعلق نوعلم شا هدنسحم بودیا اّتشا هکمر و نوجا
 اّتشا هلیسحاوت هعلقر هشورع كي لا زوي شبهدقدلوا لخاد
 هتشرا ردا قیدصت هلنیع كکیدرب و ندنلامنسهچناو نیکو دتا
 كئسارفیسا ما مالسالهاو رویا تاج هل وب یرفاک رماکحمزب

 ۱ رزوب نیسرد
 (لوبناتسا عیاقولارداو نمو)
 (زدضودلوا دمجیزاغوب)

 حرد هدنرلخ ران یهردانوب یطاشنو ییشاهدیسنارهامنارعاش
 ( یعساه دیس ) یدعلوا لیصفت هلغلوا شک جت راشعا
 رک * یدلوا یتاق شبق یدکو ط یسارا زادکسا هلوبناتسا
 اکآراو یدلوا هلمارکد * هدزوب بوی فوخرروب مدا هبناجره
 * هدزوک هسراو ن رابغ تبانعلوا بولس * قابهلب زوک تربع
 تدورب کر زاموا ٭ هیالوم لبا عرض هلنارا ذکو روس یروب
 اظف) كنان رات یعساهیا مديد * هدزوس ه دیارمنات بولواعفد
 هدزونوالسب یدکو طرکدقآ هرادکسا یدلوا لوب * عمو

 * تشو شق نالوا هدلوبناتسا هلبق>محا (یطاش)



— ۳۳ — 

 كنب روا. هزاناتا هندس رهبتبفاع شا كچ تدم یلییخب, هلبا

 قاتل" هراتائو ییهامرتشو كروكر وعسردقوب و هب رج نووتلا"

 رکسعکیا بودیا مص هرژوا كمر ویروس هنادردقوب نوچ ا

 رانوب ها لوا نمی رانشلوا قراشفم:ندنرب یرب لبا قی بطوپ
 اتشاب ر ږوکنښنا نوحراعوق بودا دصد اینو اکر بت ید

 هت وب بولک لح لوا: لب .ناوآرف رکسعو هننایصع كرابشاغ
 یدناراو یسیمذآ زواعم ۳۳4 كنودنک ی دلواتضقاو هننایغط

 نانطلس یاغلاف ی ادنزق.ناشو بوربدلاق نرراتات نام رو
 هنن لرزوا تو زوتکهب ید یناخ ئا ارکت لود

 ميظعو س اوسو كنج نوا ؟ره.ه.دابز ندنوکز وتواو ید دول
 ندم السا بناصت ِتصرفرتط مش : تینقاع یدلوا رلشارغوا,

 كخ و نیک هلق د رطب اماروطز وي هک | ار ذ راك هلکمسا

 ندکیژوتواو بوزید هبرع یزید رچوا هنیرافرطره هکرلرولوا
 ناکهدایپ, بونیا ندنرلنآ شعا ولت عی یراوس زکلاب زواج
 هيب ام را هب علیا تیعم شعاقنرا ن دکیب یمرکب حد
 بو دیا نکسنج ثیا "بورس نی رلکفت هفرط ره بوریک
 رفظ راتات:مالشارکبسع بولبق یزاب ینانع كن الاعت هللا راردیک

 نکناب زا ردنا امور ات:یزاشک بوی ارضوا ن6 روغوارب.ماجما

 ردقوب و بوبحم مالغ یدج هلبا سابق اکو و بوط ییرکیزوپ
 السا ها .بتبصز هک یانغزراسو یراهرخاف_فعتماو /يرل هب علی
 ءا هاو یدرولب ,نلاعت یراب تزرضجقجا نرددعو.دخ يدلوا

 نیک رساوراتف کای نیعسهدان زندززوب هدنمان كب کلان نچ هل رابک

 نالوا یرارادرس.و یدلوا رسا هدمج-موفز هدمنمیب "یداو

 یراک دبد نالویسلو یرارادرس یکی نیعل مان قشوعلند
 رسا هنیهاک قدرك اھي اشداپباکر AON تسد ند ی



= ۳۹/۲ — 

 روضج یدتبا نوکروس هرازچ نردنا بوروا هب هلقیدیو بودا

 یهوموق ةنبسک رداق هضرع یربغ ندودنک ,هدیهاشداپ

 : . (دوباط موج ماش اپ ردنکسارملدرپ زور
 ۱:۲۹ r غودزوب)

 یزید یکی n j كموج نح اشاب ر دنکسا
 صال ییرفا حا 8 اشا هکر دوب یلیصفت ون نو
 نیدءالسالانالوا ا هدرا هع >رداق 5 ٩ :رفرافکرفاک و

 نصر یدردا تراب ملکناو ربا ةا داسا
 یکیارب هلیا یدید باوص تكزاشابدر دنکسا موج ضو ږدراذک

 یمدخ لواو ز یدبلک ید راو هتلاسر هنن .راساج دیک هعفد

 هلیمان قاجسهلپا مالا یب هزي نج هنعن هب ودنک_ هدنس هر اقم

 یدلوا بلاط هنعل هدوب و نادغب, بو وا منا هرکص یدلرر و
 توشریدنفا هچاوخ م هرکصن دق دلا قحي یدټج رخ لام یلیخو

 اشاب ردنکساو یدرب و نوتلا كم نوا هلیمان م د رم هما

 هنکح هدیا تءدجخ هلپا تماقتسا هلهجورهو لیفک اک وب موح رح
 ضرصتم بن رق هب هنیسیکیاو یدرب ویلا یادغب هلغلوا دهعتع

 شعب یی ودنکو هلکلرب و هرخارب قل هدوب و هرکصن دقدلوا

 زکبسع هیاهنیب ند هل بولوا یصاع لکا فی و ر نک
 يرازاپ ساب ؛نالوا يکبللا راد كلاب .بولکو یدردنلاق

 دکیدیا روپ لح لوا و ۍدنوق هج مان هروجوج هدنس لب اقم
 قنایهلیا ناوارف ران رک تموج مفاخر ناخ يا ءرکیزاغ مدقم
 مانرالبصق نالوا فراعتمو ر وهشم « ننک هل نک دیک منیرفس
 یللا دل مو لواو یرادرمس نو جا هک نوعلم

 با نازک ی رکسع,نوجما:يمرتروق نیدرانات هل تیالو شما
 ناخیارکینانویخبک نخ مخ تارشا هع لوا



 تن ۳۷۱۲

 ۱۰۲۸ هتس ین كلدناکو ردشلوا

 ( ردیغودلوا ظعاربزو كن اغاپ ىلع نادوق ولب وکناتسسا)

 كناشاب ىلع هداژ نادوق نالوا نادوش هداکرابم هتسوب
 هلا هروذ وه مانغ تولو رفظ هتناقفس صعب هدنونلامشه یاغود

 یلیخ وند لام تع ههاشدان ولتداعس و ی دلک هتداعس *هدس

 نززویلاب كيدنو اشاب دج داماد مظعا رز و نکل یدریو هده
 وادداعس لاوما نالا ندزن بودبا كيرش هیاوعدو كر

 ردژکا و رفوا ندنفاعضا كنالوا ملسلو یدها ههاشداب

 یدردتا اوکشوب دردشءروک هکلب نی رفاک یب رح ملا اظندزب
 هسربد هنو یدتا هسددتاهن بولوا رشابم هلع ځد اشا يلع

 نوعا كمربو شوکر خ باوخ هیاشاب دم ندماشخا ید د

 نکنا و نلا تاعفلایو بوري و هيده قلةجقآ كوب نوا شب
 ياشاپ دم یسنربا هنب و یدلوا عظعا ريزو حابص بوپ وا
 تویقرامدآ دکاو دندنش هن رز وا بودنا درط هنتلادا بلح

 ندودنکو یدلنا جاعزا هلا بلح بئاحو جارخا ندشنارس

 رلیخوسق هدنوکرب ح تولوا نوذ ام هنتاط نوتلا كس زوتوا
 لیصح هاوخا هاوخ بوردنوک هلاوح هعفد شب نتسادنه؟

 یریغ تن توشلوط هلا هناهب رر جد هر اکا راس و یدّسا

 رثک لام هلس هیاهن دادما و ضارقتسا ندرانایلوانکم هلمجو

 ولنداعس نوکره هرکصتدکد رب و نیبحاوملوقو یدلدالیصح

 هب هحردر ترقتو یدتنا ررفه هکمزدنوک فسک جاقرب ههاشداپ

 ی لو كلودنک ی اغا نطصم یساغا هداعسلاراد ةکیدراو
 هلک مر دشا هرداصع نیلامو نوکروس ءرصم نکنآ قلود بسو

 هکم نودیادلبلا نع ین ید ی هجاوخ ر عو یدتنانوکر کد نلاح

 هرداصم نیلام جد كناشأب قابو یدردتنا رها نسهم ۳ هر همرکم



 تب ۳۷۰ =
 ( ۱۰۲۸ هئس ,ین ینودلوا مظعاریزو هن ر)

 نیسهدعاسم م دع كماقمک اق ه دنساننا هحوت هرفش اشا لیلخ
 ناطلس س ولج جد هاشدان ولنداعس ی دا خشیطا صفت

 هلا تیلک هنراتربضح یدنفا دعسا مالسالا جش هیودنکوید ینلوا باس هتفالتا ,هنب نخرذقوب كرببدن ءوسس هدیناخییطصم
 نادقلماقمم اق شاپ دم یفوص سپ یدتیا روج رو روضعب
 یاشاب د دامادو یدناوا لقن هنتلابا ساویس بوئوا عفر
 جد یدتفا,دعسا مالسالا مشو یدنل وا بص هنرپ کند

 ردصت هجاوخرعیرهجاوخ بولوانیهم نوجا صوصح وب
 نام رف كلبا بیئرت هرلنا هرکص ن دنوب ىابلع *هلسلبس و كلبا
 كمالسا رکسعردقوب بودیاربیدت ءوس اشاپ لیلخ هدعب یدئوا
 اخ عمطو ساقلا كن هجا وخ رعو د ردشلوا تعا هنماهنا

 هر یهاتشدابنوپامه یاضریخد ج یودتیا دقعو هلیساب
 نی رق هرادکسا  دندوع نوچ یدنف لوصوم اش اب دم هلا ی ومو لوزعم ندرادصاشاب لیلخ هلیسءدردشمالو قفاوم
 بول [ یترادص ماخ بوراو یسادغک رایجوبق یدی شک
 ماش هنسودنک دلم ل واو یدتیا میلسا هپ یهاشداپ بانج
 یرادکس| شویسشلاعیش بویقبالوبق نکلو یدروبب هبجو یا
 هلغل وا ن دنرافوص حد ندلوا كن راترمضح ی دنفا دوم
 هماش دنچره یدرکههرجج هل راکنمدخ یکیا بولک هنها داخ
 هرکص ندنوو عیافرپ هدنام لعرب یدنلوا مادقا نومی هتک
 كنیدنفادوڅ هرکص یدنیارذعوید میرب ند هیوئد بصانم
 نادوق هرکص الاو رایدوق هرزوا لاح هجوم یس هرک دن
 مانغر دقوب و کودتا بی رخت نسهر زج هیءهروام بولوا
 رس و 2یراوت ناونع یودلک هوا ت کر هلا هر ود و٥



 ي
 شل راوک یزادن قازاو اک ینا و شل اف هاف, هفاسم رب

 یرایچابا ابقاعتم قجلوا لاوحا :فقا و لاخ ه شابلزق یدیا
 ۱ ا و قص مشت اضوصخ شلاش و نلسدرا هلج- امانی دلک

 سه روک نش هز دلاق ل د انفو هشود رفک و لیلقندنرزوآدهاشم

 ۰ حوف هنن رایدزاو نبوی ند ندزفزط مز لاحم ییا
 رای دشلکسع نادنیفرط و راب دراو راّرف هرزوا ر یک و دشا اشاب

  صعب كو زوو رب رح كوب زویکیا هند رهب هزرکصانادنوب
 "لواو تويا هلاصم ا ةع هرزوا كمر دوکو اظن ی قیراغت
 هر ك هاش لصلا زعب) زاید | تدوع مالسا رکسع ندلازیم

 6۱۰6۷ ەس یو دلر دن | تدوع ید سنا ها كس و کو فر دنوک

 ندنسالعا كنعارونا هردخذ نوجا حالصوترلص ديك ات هلو

 بودن ليم ید امرشا راهم زور زکسس نوعا ووصنمرکسع
 ٠ متفلو ع زول همالسا رکشخ یک یو دلک دا شهر دناوک
 در« دو رسا زاظ زوفط ۳4 وا مطعارزو دصاشو؟ی دل وا

 كراناو نوچو نادنعاونا نیس هوم و تان ول وتاب

 "لکه هنربو عرب و صاخ قیقدو"ندنتسالغاو ربظن یبتباغ
 ها ده هلو هه ول یتکازک۲ نهیلفودرزاسشب هک کس

 ةا ی رهکو يدلنا ضولخو سود زاهطا ناک

 0 رھ دت نفع اوو هزاشات نانو هتاماذضفکو
 قبرطلع لا رکو هلوقموب ةا لا اط و هک رخوا

 یسک |ماننتسحتدج از زر نی هلج و و یدلیالاسر اه دهلا

 واتس و نادنظعا ززو نیم ید قدتناجوو تو دیا حلس
 یالژردشآ تدوع 2۱ همان رعانم رل ضر وهم هم الکو

 ا (بولوا توماس
 9-1۹ الخ هدعت و یو داوا ماع ا اشا تم داماد)
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 قلوایضار هفحو كلب وک ق حو رد هلب وب یڑوس كنسالکو
 یدروط یدتیاعنشتونعطویدرب و یدلاردقاوا لص حر دیم وب
 یزب هداضم اما كمر دشکرب یعلض هدرهاظ تزوص نااک

 . تعاس کیا رب یدیا قعلارغو قوق « دنا بودیا بیذکت
 یدلوا ر داق هیاوح نادنحمراک و یدمریو لوا ههتسک

 تصرف اشاب روالد ریزو نکرولوقتوب بودیا سفنت تبقاع
 كرادوب كب مساقآ نوجا قوس هرخآ فرطیحاصم بولوب
 یوق ېچ هن كنکلعو ر دیمدیدش هل وب نامز ره یراکزور
 هدیددص كمرب و باوج یسودنک یدید شمرولوا یراکزور

 كنتروب كکب یاتیدعشوب مناطانقوب موخر اشاپ قاب نکیا
 بولوا رایتخایب شابلرقنوعلم نامشررب و باوسج وید ردیلب
 نجل كنيلع یضنرع نوسمرب و الب اکس قحاشاب قاب یبلا
 روشود هناا كفلخ یزب نس موق یتطش نامزره هرغوا
 راک نالوا دوج وم راس و مظعا رز و بوید نسر لوا هی
 بوشلوک هليا ههقمق راکمدخو تاوغا ناروط هرزوا قانآو
 ینلافصیتدكعماق نورب با ببس لوا یدلکچ هفرطرب یربره
 نامزره و تولوا سکعتم ةساع هاش هفطاوت نح یدلسک

 هرکص شمرروط ردا « داعا یمالکو و زوتشلوا هعساق نورب
 هل راطد راط ج وا هم وح ر اشا یا هلن هقطاوب

 هلوق» ریاخذو تاعب رهو هبرشاو تا ولح نیرکس عاونا اعم
 یدیا شمردنوک ندنسالعا كقت رافتو ندنصاخ كتس
 ( صو یغودراو كمالسا رکسع نيكد هیارج مان هوارس )
 یارحصبوللواتع رع ندلزیم لوا هل و ( یغودلوا دقعتم)

 نانابیب "یدا و ناوارف یس هرمخذو ن دانآ رور هک و ارس
 هلی درا ندناو یدناوا مایخ بصن بوتلک هلنح لوا شعا



aی  

 ناب یی سابلرف هرکی ل زا د لابس یاسر ۱ هر ادربس

 . ا + قبال رایدلشاب هكا e 1ه.دیا صالخ ناچ
 ورک شو بعو ,نسهدیآ تدوع نوب iis موح نج

 زوشالوط ءزمرکسع اک هیتلر خآ اک روش الواءزب ندوسپ و شیپ
 تیرضو و سوک چلن هنیسد ری دت هنب فسا لاح هن ره

 رابدلوا ئار منی میدنوب کو یدکی هنرزوآهن بودا
 ورغوط لیدر و ریدر وک نار چرت بنت لس وا
 دیا شق شک .یراپیلبا هبفد مار كشاس برق رابدوروپ
 زبیپرولک کچ زس هک دید ل هدارطصز و یدک را هلباهترازگت

 اپتا قاب (,تاریضاحا عبادی نمو.) لیبل ارغ هللا نعط وید

 مساق نور یر ندرلسلباوب هکر بیا لن و موبیج رھ
 ریک دنا .قوففلا ید نوا يدا شالق شی یریک, دید

 هلن تبصم نددبا ِتیاصا همالپسا نکسع هرکر ۲ وب یدبا
 زیدان درس يدا شخوآ ۽ هرجا كلف شهوس یروردقلوا
 مقج STS بل و دسداراومک ن دارزو

 زکزور دیدی و دراب تیاغ رب هکیٍدلک هدلحرب اما یدلک نکیا

 كکره و یدقعس یدلهراد ,ن اکا دزړداح هکلبوش یدربسا

 لقلخ هک ی ریا رابغو زوت ربقلواو,یدقا درد عابطرب هتورد
 يدلاق نددکمروک تب اکرب قلخ بودیا راکفا نزوک نرو

 شعاپزوت قزاپ چوا یکیا هر هرع ږزوا ودر رک و درونوا هدررداجو
 یاز هنا, مالا رکی, یردلک e نروب ه دلعوب ی دیا
 نیکعلارغ هلهجو هنو يدزعم RE ن دنیس اعص

 رود زسیو دیس هلام زب ن دزو عینشدو نعبطو یه لب

 هرکب ن وس نق زس مه ندم نسرزدنوک رکسع هنع رزوا
 «).رکهاشبداب ا ی و كلل هون رط هن و رزهدبآ داععا



0 
 رار سات شان نسحریزو فش تولوا هاو رتشاس یرگتعو

 مارا تاغو رابدلوا اور تولوا رادرب نامرخ یژراتسو

 مارآو فق وت ئرغ ندی راک مر راد ىروت ها مادقاو

 ریزی E ا ا

 اج REF السا کک زا مد اش ینا

 دن رارزوا بوبد وح وح اباهمآیپ یرکشع تاسبلزفراتدزوک
 یلوا قاط یفاتط هلزاوطو تآ قیععزافلنا جن زاندوا

 شلاق ناولو باتیب رکنع ندقلنوغزوتو ندقا ارت و واو
 تدا هدرنآ ام رایتنا شاواو هام هو تاعا تس زیوا یکیاو رلتدلوا لباضع بودا تيجو تربغ هک نکا

EERلخوا نادنعزال یک ندد هدرافا هادکنعوا  

 لوا نوت راوطو تا او ئا لاق شارف یوو لا
 قالوا زاد تن هد لزاالا تاوان ی جی الی

 یک راک کب راد قاشا قالوا یسک راکت لب مورواشابنسح
 ديش دلخ لاضاق هشم انشا نط قم وز كلوا هفیفع

 جدو راسا الات + قیططف لناوشراو ۹ ر هج جاش و زلفدلوا

 زالقوو بوضع یک لورم یکن اکو لک رک نلوهحم
 ندنادعت دج ندیک ندنز رهاشع لانلخ هلولب و ربا زوج
 یدلوب صالخ نوتآ-ناج هتق و اخ هلکه ییا توو
 کلب یدا لگد شلو اد ةکندلوا قلم ات اب ر 4ابو

x n aی دنا قوب قو دندکفش "نورا راک مو  
 ۰ (ردهدرکذ قم وغ لرادرش هاخوا )نا د
 :سکر ه ید ا رادد ضرع ندزون ون٤ ږاالغ تالف نوح
 :نجبل وا ر دنرکدت تعمزبا ت ساق اخ ا مة تعز



 ی نا

 هسٍردتا ,رافلیا رکسغ رابکسو تلص كب شب نوا نواو
 هل قد رط نوقباح هلبا راتات رکسع ردقو نا رانا اصوصح

 شابلرق رگبع هلچ هکردقو هاتشا نلاعت هدا لضم هسراو

 یصوصخ وب ید ارار دیارابسک اخ هلباتراغیدیلی دراو رامورات

 هنساوه رکاو یرادرس هکیدر تا متو ریست هلهحورپ
 یدروشود هماخ مبطوب یراعییو سوخی جاقرب نالوا عبات
 یوبرا هلبا قلرادرزفد شاپ هک موحرم اشاپ قاب دنسچره
 مدآ كلام ريلس لقعو روما برخرب ی دنا یرادرفد نواه

 ارز یدید ردشحافیاطخر وو یدمر و اضر «ریدنوب هلغل وا

 تا هه لزم نکس ردلکد لیلق ن دل "زه نکس لیدرا هلبا زرت

 رکسع جد رواوا ناوتو بانی ندراغللا نابسنا رک | راوطو

 :لفاغ كرانا و: زراو ھجن رکسع نوغروط و نوغروب هني رزوا
 ی وکو یدلبا منم قوچ وید مولعم ند هن یرلک دیا
 یسادتفکر ادرس نکآ نایدلپ |حجرتیریدنوپ راهتسک هدید روما

 كياح تلابا ه دنیج لوا هک ی ساب سان ی راک دید اشاب هزاباو

 هعفدو ورایدب واهن زوس كلفاغ ناک یکی دا الازم ا

 راب دید ردلکد ردققعءاب هیوارب قععاب ن زدن 0

 یناخزانا رابدلوا عج هبهزواشم نایغا هلج هصک لوالصح
 قحالوا ادخ ت بر هلبا لعام جد

 یکت ایک یدیشود هماج عمطزب ید رکسعزکآ شاراو
 ینودلوا كلام سکرره وند نونسنلوپ هدانا قلا رتا

 شوب نوجا قمرتلوط هعتماو باوئاو یدیوق هننبوق نئوتلا
 یدنیاندنناو یدنباهنسهنابسنب هترواید یک یدردب واررارغ
 یسکی رلکب لیامور هلا رابات اموعراعش تعاجعش ناخ هل و

 یرایکب رلکب راد مان هلج كلاقب هنواو هلی رکسع یلبا مور



 — ۳۳ تن

 هرکص ذدتدمرب و هلاحانیغلاغآ یرصکب هی اغا وطصم هیلاراثمو
 . رلیدتبا دیلقتو هیجوت نکلیکب رلکب رکی رابد

 ( كل ايو یروبع نداب رد كن اخ راتات)

 .(۱:۲۷ هنس ف یودرپ ونیقا هشابلزق)
 هش ابلرقرعس هلی نارکرانا رکسع ناخ رانات مدقم ندنوب

 رکسعو روبعو رفس هیایرد نوچردشع | قبس یغودلوا رومأم
 4وزلرط هلا راکشودع رانا ردق كی زوتوا یدشربا قو
 قحراو هتسلواو مالعایکو دتیاروبعهرادرس بناجو بوک

 هیراید شاب زو كلام شاب رب الا رولک مان هقیاضم هرات اترکیسع
 ند رادرس بناب یدلوا بلاط ندرادربس ندا هکعا نيفآ

 هدنیحلوایدرب ورلتلاعساراره وب د نوسرابساب بولوارانامه

 هدراتسلواو ناو و هک هلبا هلوج هلبا راتانرکبع ځد ناخ

 یش هپ و دع رهق بولوا ناور هنیب رخ .نادلب و ارق نالوا

 باود هر وک اکاوریسا ردق كی زون واو یدلیا نارک یب
 هلبا هر وفوم مابغ بودبا حارخا هرعظنال ةعتما دعب و هرشک
 یدلوا قالم پولکن کیا ه دنس اره كيلوج زونه رادرس
 هدعاسم هنناس الا تادا مع هلج بولوا یو یعرم دلاقوف

 ۱ یدنلوا

 ( یغودنلوا ناور هم مالسارکسع ندرکب راید)
 (۱۰۲۷ هنس یمارهنا درکسع نازو هلسدراو)

 دجوتم هليا مالسا رکسع را درس یدشریا رفبس تقو نوچ
 نوچ ملص ندنیفرط هعنلک هنتسم زپربت یدلوا ماثل یودع
 لواو شمراو هکلیعلبا هک نان ک ًاحزا درتفدیدلکپ وراورلیعلبا

 هلن شابلرق رکسع كناکد ب ناش,یاغیجراق یدبا مک دلع
 نودنا لقن هرآدرنم نیغودلوا هرزوا هظقاحهدشب رقلییذرا



 سا بم

 یش شاب وص لوبناتسا هژبا ياف یکبتوض ندان رد لاش ان رات دعنا

 و دمو تسارحو طفح یرایلا بولر دنوک یشابوص یباح
 اشاب ر دنکسا ریلد رب زو رایدردنیآ هیت ةفَعل وا تمه هن ذخا

 یداو هرب رب ذ ز دنوک نوح ا بقع 5 های اراغلبا ند هر یوح رم

 هدارههر و ساک درصعتقویارکد جم کم هجنزاو هیهبصق مان
 فلا مس هراس تخردرب نوعا كءزدلکد رادقمرت نب رلنآ

 ندی رکتسف نعت یان را ارق ضعت و قلخ ةف شا شنا

 راغآ هک هدن راک دنا ترشا م ەدخا توراو مدارادن قرب

 تمواعم هر ھے کا لتشف تو دنا رتا اس یاد ی رکبو

 یداو هرب بولوا عراف ندکع قهلوا فقاو هنکعبش هدیا

 در فک ینتربا رلئذوا لخاد هناهنص ه کرضح تفوانآ یتسلاما

 ناعم دنا و زولک توشی را خد اشا رد كیا

 ما ا یدرونک هب یهاشذاب زیارت تولوا تاک رھ و

 تفلح فول ر یاو ناؤارق ا هباتشات رد تک ٣ ن د تطاس

 اه لنو هر داف ثاغیلفت لو هتسمدآ زفت نواو تخ لا ن تروم

 لاشۈكو ر رع یا ةهداز ناو ناتسخا کا كو ر وند

 یار نوک بیل ید هسا توفوا ناوارذ

 (ینیدنلواجارخا نویامهسولج ماع ماعنا)
 2(در دنوک هزادقیلاع زاد رس تناطتو) /

 بوناوا جارا خدا اکا یدلاوب ماسه یا سولخ نوچ
 وک نالواه دو" رفسهزونه بودیا مستو عب زئ

 یتشولج طض ناجا الرف لها رب ,اتسو یدقلخ ك ولبو

 ت روئلوا عضو هز ر یانیان ولج یک ا۲ی دتا شمال ردنوک یاد

 بوق یدایناذ :تامتوحسرع التسییلحب مال الا مه میش نانا تافو
 یدنلوا لاسشزا ةراقو یلف رادرتسا تنا هلا اغا قطصم قشاب



 روس ور

 ر دنا ,فالتا یمرماع پن هسرلروک ارادن و هبسرونلوا
 هبهندیک وا تاغام این یربقت و دا اب هرکبم

 هما تج باب رارتاسو ماقمافرکا و نبات ربضح مالس ال حب در

 نامرف رکسنیع جاجا هان ت نچ ,هفواع, هلکم ر ,دنوک اربخ

 ناپدید مالعا ءابلع راسو مالالا حشو یدیلوا
 بودی تافو هد از یسکم] ۱ هدرصعو و ,يدلوا موا ا
 ی ۱ ,یدنلوا طیض نوجا یزیم,ینافلخت

 ` ماكانى ناخناععناطلس سولح) `
 °( ۲۷ لس لوالاعب رر غ ق ناخدجا)

 یدلوب عوفو یامحاراکاو ز زرکاسعو ناعا ه درود نم مون نو

 یتودلوا ییطصم ناظلتتاغا یقطصم یساعا «اوابعسلاراد

 دج اا ید بودنا دث دس رزۆا نتنىقۈق كلەتاخ

 ندرخا Ob اس ناغع نا طالت نالوا یدالوا رک | كقوخ نه

 هرکصندکد با لالا ت هاشداب تڪ : تداعی وحار رجا

 هرزوا عدق داتغم وتو د رکا س هژزوا دانعم

 با ناویذ لده ۲ام وعو ناکراو نایعا هلج هزکص .ندنوکر
 بودیا یرابلا هج هيلع ىراصنالا نوا ترطخ تاابز

 رلیدتا ثرات ز نب رلفاظع داذعنا رونق ندنا و :رابدنشوق لق

 ( یارکدج ۳ دازناخ نالوا سوی هد هلو یدب)

 ( نم هتسیف یعودنلوا ذخاو یودتارارف كناح ) "

 ,یلاعت هل یضر یزاصنا ب ویا .ترصخ تراب ز هال

 هدازناخنالوا سوبخ هد هلق ېد. هدقدلوا هحوتم نوجا هنع

 ند هل هلا رابات جاقرب ید بولوب تصرف ناطلپس یارک دم

 غالبا هب شاید نالوا ترادص ماتم اق نرخ یودتا رارف



 سا ۱*۳ =
 قلوا هرانو تئارولا بسسح تنطلس تضف ا امز واتاذ
 مع قلخو ردن واقف ثعابكنلنعیتدم لوط كنبسیبح نامز هکلب رولک مزال قلوا ناشف هنعینسشتو نعط ماتش نح هلج هر دقت ینیدلوارد نامز و تفو یاضتقم
 طالتخا تدمر هک رد دیهار اسکتود هرخآیداو ندنشدلوا
 یروربشلاب وید هلک هدادسو دشرو هداعاییعع لس طاسباو
 تجر شعت كموحرم دج ناطلسورلیدتآ تنطلس ی دئسم
 عماجهرکصندکد تبا ادا نزاع نوراقیح هدسولج مو نشف
 یدیدح هاشداب هرکصندنوک جاقرب و رلیدسا نفد ه دخ رقد دج
 را دناشوق ايق. رزوا نااغګداتعمبوروتک هتنرابژ هنعیاعت لا یر بولا ترضح بو شود هنکوا نایعاوناکرا هلج
 نکل یدنلوا جارخا ند هرماع نب زخ من نالوا ه یو وا دام هددفه لواو رالد ردشرپا هدبا یانغ یدلب ءارقق هلا هروفوم تاقدص بور دت اتراب زنی راف شاهی را یراماظع دادجاو
 لالدتسا هتلق تفخ بوی | دنسب ناک رح قاخ ی دیا ساوا مقاو یراداعم قسهب دادحا ردپ تراز یکم دنوڪلوا ج
 هراوهر بسا یهاک یدردبان ريس اب رد هل !قباق یمهاک یدلوا ناخ ندتکر ح لصتم بویلور نوکس نوکره هنی و یدیاراشا
 رویط « دان ر دیهاک بورودلوط هبا هاو نوتلآ نیبج یکیا یراب وراک نامهو یدردیک بولاص نیشابهفرطرب بولوا راویس
 ید رحاصو رکود هر یهابت نانلوب هدرللو یهاک هب یهامو
 نیدننلود تكنک یدردا هبب رغعاضوا هدکدرک هضرع ارزوو
 رافص فاتصا لک د راک هتلاوحا هجا وی درجا نیشابرقاق
 لاسمهاء دبب وب ید نامز رب دوخافآ طصم یدیا نوک رک د هلهجو وب لاع لاوحا نوک یدب یآ جوا رابدلوا فقاو ید



 3 < چرا

 رام هم یش اما وور ردقوه دان لس تاتو

 ځو لومو كبثك لؤاادكاتور ونلوب
 ه دنرصتخزاو یر

ید عملو پ رک نو اق وب هدنلوطمنایلق ور دق و
 شاراب 

 (یدنش ةا یدنقآ نادا ملص شاو
+ 

وحو ظفاحو نارف لعا دوخت تباع نکیاظعاو مداح ارج
 ی

 لوطاناو یدیاشلواناوآو رصع ءاش داب ماها نیفلوا نالا

aتیاغیدنا شالواناتشحتاو د كلا دشا یخو ند  

 بقا كه اش داب هلو رد اخوت دعو
 زومآعدتب رشذیس هلیلج

 ی

 نال نا نان وضع ناطلس ترضحسولج)

 0 2 ا یتا جانور دجخ )

 تنطالبام كلزت_ناخذجا نا طاس هلن لزبال ی ثدارا نوح

او رسم زونه قیر داوا كردن تخت ها یروص
 ناجا 

 هاج تالتکیو هلو رک ناخ اوطصم نافاس یربار

 ارزو ةلجو سال نا هواه تفت دروب زع زور هساکمک

ا اا هتفی سا هلا قيال هجو سا ناتو العوجا موازخاو
 س

 هک ا یماغا هدامسلاراد هد رصع لوا نکآرلبدلبا

ا ها تاک هدنناج هجا تاقد نامز
 هنر و دنک تنظلنس روم

 بوی جفت اد داول ی نیس یفدوب: ید نوت
 ردا در دوما ومدني رو تفحم ههو باخ یاصم نالها

و هبید دفاع مالالا "حش نیفودلوا تباصا
 ماع ق

 اماف,یدردتا ناعذاو اسقلا هب اشا دم قوص نانلوب ترادص

 .دسالجایریفص ؟دارهشرپ نکر روط هداررهشریک+ پاپ هلی وب

 یلاقح اروذح دا جدو رولبجاق ندقلخ ناسل
 و دروابرپ و

SE Eسه تا نوا ی و یر بت ی  E 



eوب : 93,  

 امك د دتر اغ بوبا یړورب الها وا یس ورنا
 ید ارابآ ترشا مر دقيت و رفت نییازدیا تر نیفت رمش

 ب iF قوچ يديا 71 هل رتسنوخزسا بام دنفا موخ لي“
 نیفآوا ۳ وطن عاب یدرپ م هدلش وب نیو ا علطم دشالوو

 . .. يهلروک هوا بکر : نکلرپوا یلاع> ۱ لجج هاب یدو
 (یینشالاریما طظعاوب رهتسلا ریکاا جلا

Hh 2 ۳ماج ها  
 كقلح اوم يزيارولر ک,قلخ هنظعو عاتسا هتف رش
 درک دي ملقب تا عضو, هن سی سرک من هلكشم لباس صع# .

 کی دیار و باوج یه تم
 هدر هوا :ین الغوا همش اضرفیدیا.دولاق هدنربحراندبا عام
 ءرکصا دنا اپ القوب وبه ی ۳ هخفیوا هزک دود کم

 بوتو د هود بان راو یرج تیاغ ب طعوو یدبا رارواک
 هنس اص ا لیطو همد یکیازب هلعمالوا یرب هند عیتشنو نعط
 رفو بلا قوف بول روتک با توعذ هرکض ئ دیا شخلواقت
 اشتها قو e | زب نعرر الس هب كلر جا ویدنا نو

 ِ بیات اا شا قالمهن هاب + لاو مارک
 »اب راک بر

 kk ی اشا ا رج ريشا E هاریا سنا
 نرم قشاع ی ی سمیه ما ۳ ذلا فلا شوا ر

 ا ءرک هه یدیا زن بلاخ قوذو قشع بهم هدانکو
 كىشودا ندیبلسروک,ه دانا لواو كامروت ییاودنکه دنظعو
 یدبا هیپیلا ديطعرن هی و دنګ یس هظف اد موفور كاشىلا غفلو
 ه.ش وات لا وش هل نیزه زینا و نو لک تو ل س هال
  دبانکا نالق هر نوا اونی هب کچھ در ویو



 گز 0 س

 هد هدزک دن ناش دفق درز یربقفیعوب یدپارید ر دقواخع

 ارق فور طاق هدا در هلا با ذردواکب و اکسس

 الا ثعان سم وقف کر الت هل مدا اا تکو دتا
 ىدلوا یفاضا ب Ik تب ةت هلن یاب 5 وص كنصاع هلو

 شاپ شوم زد طاسرا نشو را الو زوولتدامس

 هاب یار ندا زادون غور زدیم ندرت رصد

 : راسو ونس هظخو نالوا هد دیدی عاج هک دلا لارا

 ۳ اس نوه متن بقای ود مهم تاب
 رو هدعاتسم همزوسولدع جزو قلا شا د قلاس

 e راد م داف نس زونه دا ۳ داعس نکل

 E دشر كلامو داشزرا تحال ني هدا شر

 ًاعطق یدلیارورم ۳ اه رد

 راد نکس نر یذی روش 4 هنو ۳۸۰ رجب بلاطو

 زود ۱۳ سطح لا هکر رب ید اوت

 مدآكي ند زاوا م مربو مسروق للاخ نوت: زور 2 هکر ذ

 يادتقم رقم ماسال حش هدانآ لوارس نهرو نو" نگسسولروب
 تد یراترضح ید نفآ یی ولما اکو لتایضف مآوعو صاوخ

 درب الا رابع ويد ارب و هلگواو رروک ی زرزج موح یه
 یدلوا ش کز ەش اشا ولدا اهنعقاور و نوح ررب و

 نشت هدا دابق مزد درن فار و ظحخا لاحرد
 ت

a, 

 - ر لا جڑ جا ی 3 ملا 47

 روم هرگدنو ڏ و دو  Efهلا ت تجرا

 فولو شر ەتو د عسل انا طلسءاف# اراکردخ ع !لافتنا



 سا بیاد

 دنرافل شر تعش :یدردتیاردصت ءرا تفم بولو !تلیضفر ءال

 ) یدنفا هداز فاق ییولا) هلع یاعت هللا هجر ر یدلوا فوم

 , داز» فاق ( یدنفآ یی د ول ) يار ailê لبا مور
 (ئدن داد داماد ) یدلوا ,یرکسجیصاف ید | مور هرپ یدنقفا

 لولا)رم اوا بیا :رکترع یضصاقیبا مو ری ران وب

 قطصما اد ؟یولل) راپدیایرکبع : -یضاقیلیا مور (یدنفا لاک

 ناتسوب .لولا)یدیایرکسع EY ٤ امور یخدرانوب (, یدنفا
 یدیا دعافتم نکا | ناف وطات (یدنفآ دم هدلز

 دولاررپ دیا داف ندلوطانا (یذنفا ۵ نیس هدا ازيا

 الغ از لو ۳ :ندیلوطانا يد رانو ( ١ دازیغ ی ۳

 با رادقموب شوا اه دایز ؛ ند رضنو دادجت دحالیفو ]

 هود نامز قف )ما طظعاا ماش 1 نمو) یدبل وا اتکا a رب

 رو ((یرادکسالا هیلغ یاعت 2 هللاذجر یدنهآ دوم .میشلار

 ه دنرصعردورب ند باک ي ا رفح وب یس هلیلح بقانم
 يما فاخ « درا دزه یدباز لوا هایتشا هدنک ودیا نامزیطق

 انا لر رکذتو طظعو انایحاو یماوزآ ندقلخ كزوینکو

 سلج هعفد درب نمک ه هفصو یسفص ندیا تا یار ةفو

 شن هد وا اضاو ةن راکرابهلیبقت وزن داوالخ اد راقب مش
E۱ ۱ ۳ دا  

 û ۳ 7 ا ر دا ,جیسآ اوییلاعشا) 7

 تالا فالو ۰ نشون هبط افت ریال

 هدرک ذو ظعو ادتااصوصخ یدیارثک دھار هڏ د دحرثأو

 یاوهلها هن واي > ایرالد ه درع دهن یت ارق یو يش هڪل هك اف

 ندلد لها هک موج رح اشا عقاب یر یبا ر دا ادها هاده قیر ط

 نوجا ۳۹ زر گول یدیا هتسک نادسنسو فراعرپ

 ت

 یاد



NOYدم.  

 تدع لیخ >:هدنماقم ین ریز و هددیناخ هدا رص زدیلغوا
 مب ودیا هرداصمینلام موج ا دارم ناطیس,ېرکص یدیا ننلاح

 4 :اشاپ دم ینوصریذو) ده دام بلاج ندا نجا لع
 رصع) .روئوا د اربا هرک صز دن وپ یه هب راش ا قس اوا :ضوب يبدیاماقیشاقاتنکد متطلب نخاوا لر وفقماماشداب
 i) a یراضعپ كنا ع رهإشن نالوا (2.دنرلناویا»
 السلا میش و بنوا لب واجن( ی دفان یطصم لزلا
 ۱ یه عنص هر ارکن هدعب بولا رع لک ایان
 بولوزب السا جن هفد رک .(یدخا ل۴ حجز میلع هللا دحر ر دل وا توف بول وا نق مت ربا موخو
 تافو نکیا لزم ی دیار مای وقت لهاو اراک رول هر تبع
 ربهشلا یدنفا دج جشن وله سام نو یدتبا
 خا دف د)یکیا رب دنفا حر هداز ملجاوخ- ( یتفح نیل
 یدیان فدا صم هنترازو ابپښاپ . حیوصت یکلیتقف یفتبابترلوا
 يبوا ثعابلواهنق خان : جن و ضف بوشود اتبیشخلبوآ هنی راتبا
 مزام بويعا | ةركصر ندابنتاب 4 وص زر ړیا طلع قلحولد
 یا ندنوعإط م وح ج دیلع ملا چیری لوا نیزعلخ
 بودی قرخ نیر زاید بورهراقیچ ن دنتسوبم رشت یعودلوا هیفوتع نیذیم-تن ی هیواج رب« ,یدریا زاجل
 ورد یدک نک ھم کودک تبع رود ؛شترایفیچ
 ) يبنفادعسايلولا ) ,یدلوا ندنوع !طینافف ترس
 ناطلسلا لوم لولا ). زاید بتا لازا هتنسملباقم شفعوش مار "هیجیوت ,دنی یش,,یاوتف هلو ا هرژوا لک, ن نفی هددسک دتا تاغ و موج نم یدیا یشاینرق كجتو كهۈح م

 e لود راثتسم .هدنرایول ایج یس ےب یی نی ۱

5 ِ : 



 ت ۳۵۵ تب

 نشا قم هادنلخم کد شن ریدر دا لق هانک نوف قو

 ردوا ظعارزو هعفد کیا bz) دّ داماد مظعا رّزولا)

 تافو ةداهشلا ادب ندنرهف هکر مش ۳۶ را تلخ رگ

مچ بولوا ءظعا ریزو هعدد یکتا (اتشاب لیلعت ریزولا) رد
 

 دازیا مرک ص دو لیصفت زدن وا راد متن هرس

 لضاو تمام (یقلمطعاردنص ات هاچ "نا ردقخ ذثوا

 1( اشا دچا ظفاح م دان رزولا ) ره ارزو نایلوا

 ی دنیا یناف اع هلو نکیآ داق بولوا تزد رخل ماشا

 دشملوا لثق ن 6 مافاف (اتشا قطا 2 ل رزولا)

 تولوا ماتم اشا ناس ف ۇتطر زۆ )̀ هلك ةزلا دجنر

لنو (اا بلت يقو یداوا توف دهان هالو
 یخد ر

خ یبروکز یزو) .یداوآ توف نکن 4 لورعم بولوا ماق اق
 مدا

 ناطلس یصعو تولوا ما اق هعفد جات رب زن ` نچ

 زوال والتفهدناخ .دا نیس تولوا :علفعا رتژو هد طم

د اب باب از روت ده هجا (اشابدجتاهدازو یکم اززولا)
 رادزتف

 "(اتشاپ دروف ارزو ) "رد قوت تولوا ماقام هر کش بولوا

 تافو لورم ,رکصیدیا مو هدا قم تراز و هدناوباگ سول

 واوا رزو شوللحا دور انشا دوج هلنروکرزولا ) ید

 هج هدیه و نی تولوا ماقا هنو لوووفم هک

 ي دلوا توف «نکیا هداوزنا هدف تک ی دیآ تن تن دم

 یر وباط اهزک 1( اتشاب ناتسه داز هلافح یباسمظعاریزو)

 هرکصن دنوک قرف یو مظعا زی و ؛یسنربا لب هراس

 ست دز جیغ هدعد:یعودلوا لوز

 قبض هدالاب نع ود لوا وثم النا غ لوا یغارهنا بواوا"

 تناشا نانسس (اشاب ډوه TON اغ رو ) رد



 د- ناچ هد ۶

 تراسخو د نرراضو رانوتباعورانیقا نالوا هزافک  تنامژ و بولوا
 مبا یاقچ ور دنمالزا مروت الج نالوا ین ژرطنش سو ا
 ودکا هلج قلیل داو مع لبا یاش لواو كفر دا
 0 اذ و یزا نهر شک نا لگد نقاش میراب .تیدازا ندی ههساحراثا
 نیلا ادو زا ورت هلا ٥ اشد ولت داس تکا
 نوا وح رح تا نال الخ س "ەز
 يفق قلا نقل 2 تاگ ۲ هدا هرم هنر قشم
 ۱ 21 ی یدلآ ر ورفهیلاق یب هئسح ا كسا ها
 یروص وص ید ابیرالا موب کوک يج نوآ 0
 یدآوآ رفد رم -و رادرس هادا وراو و راذکن دقلرادرس
 تمدخ لیب شب نوار وا عارف دع وحرم هيلع هل هچر

 مدیا شوا قو !وفتلاوحآ هل قحا م نوا قرافم ندنراف, سش 0
 یونس رپ اد « دنروما حو یلر داهب كتصوحم
 رادقمرب نحو زدنا قبس میدم یلاوحا ردفتسم .ندنابس «
 یا ش ورد تعا رزو) ردیسناو لوا ق وا افیسک ها
 هن رپ تغوحرح ندا نادومق ن دقليشا یجناتسپوپ مور
 اش مد لوضق ربقوب امآ یدلوآ ناشیذ مظعا رذو
 ویا وا لوص و ,ددصوب "نیکد هر یدعس لوک و
 كلام کر درلد ریو لواوب ( ئزاغ یاشاپ دارم ظعا زو )
 رکا جش مدقم ل نویو ردنا راهطت ندايقشاا قاغع لآ
 تراشاو اما وید هحوک "یویق ,یرلترمضح دلع لاعت مرلا هجحر
 قەغ لام لنفخ ندنلاوتا كنون نش ر تشهزات ك هلا
 تیخانصو ر دمو کتیا )شاب وصن مظعارزو) ير
 یدنفادب# هداز هعباوخ هالتسالا ندتس 5 یا تلود
 را دا قاس ویس يدق ازا نما اغا ءقاعراا رادو



  aهدناخدج|ناطلسنوبایهصع) #

 = موا

نخا بولا تونخ قوخ مالسارکبه ذجبرکا لیا سه -
 قوفمپاد

 نان واعمو ندشناعا مااا لها كنند یب نکلو زا دنبارهق دلا

 هعفد جاقرب یادنان دنکو درب اق نتلو د و دن ی دیا لک

 لهلا واعم خب ندشلوا (عومع :ندنناشخ"هزره ناسسل

با قا: ردلکد :نییتبگ هنیراودنکو هند كمالتسا 3
 ره و

 شوت تاما شو یمادن میظع سیا شبا دصق تنامانایف

 رب ی دنزوب راک هکر دررقم ینعموب منسکج یخد نیررضو,

 نردراا هججو زیور تار هسردیا روهظ ید تاحوتف

 درت یک نیا اا ا ا مر
 ر رد درفن یزاگدننا نیغبادلوا روک

 r Ran (ردهدنرکذماظعیارژو نالوا ۹
 . قس ا یرالوکا و هنا ددر ا اص رص یرالا وحآرکآ

 دوه نب هسرولیزا رارکت ردشعا
 رولوا ثعاب هداوس رشکت«

ا قالوآ الما هلو یراماسا مسا قلا
 یدلروک بس

 . یدیآ شقو ماقمگاق ه دنویامه س واخ( اشاپ ساق رزولا) ۱

 ماهور دشعا یس وتتتوا لک هلهجیو از ہک
 ناطاس یژراوکر ذی رپ اروم هاشداب (اشاب عج وقلام

 هرمنعهگراوب دکار نخ يج موج ع نادم

 رک یا راشم هیوا ییامضع تزازو نکیآ یش

 رب دوی اقب احد موز ناخ اینا ناطلس هتز ویا بها لخت ۳

لخاد هدارغاب راددشا ناور هتسو رکتا هلن قارا درستو
 - هدقدلوا

 ۰ رارقلاراچ مذا هرکصن دن وک شو تراد .یدنا ابار

 یعب كبو اودس (اضاب.دجش مظعا ریزولا ) هیلع لا تجر ییدلوا

  یاشاب د مظعارزو ردندهلیلج هلسلسالنید لغوا نیهاش

هداژ یک كلب ؤط 1
نجد هاو یک نوک سا ید یس

 قدم 

 ا هیس هیچ م



 ۰ — o بس

 بارخ جد یررابد لواو رایدک هننابتسوا كچ هرکضتدنا
 مظعاریزو هرم هدنګرات, ۱۰۳۱ هنسس هنپو رلیدتا باره

 هنیدادما نلبت بورو یپهنسوپهیاشاب مارا شوخسب نکیا

 جامی > یدیا ٥ دو دب موخح اشا دج قوص یدردنوک

 را ۱۳ نکرروطوا,« دئناب
 راردیک هیلو موج سحاشاب دج م هدکتبا لاوبس وبد رردیک

 تراغ نکل نودب بوراو ندنا ردنا لفن نیکو دا هد

 ېر واط كەس هدنراقدراو هلحم مان لوقا سو رار دب !تراسښخو

 پوروف راب وط نابت نکیآ شوق هدلح مانهینوقاس و بولک
 بول ندلحم لواروبط رو ی ی
 هدنرن جوآ وب كېت رارشونوق هفارطایمک, ن نصح هی هلق نمک
 یرصحو دح هکي دلباذخ اه رشکت ينغردقلواو ریسا ر دقلوا

 بولک هل رکبع راج هنپ هدننامز شاپ یضت رم هرکص یدیغوپ
 یکن یدلا,لام هغلابم بوراو هراندعم هدنناينسو | كکلیف

 یدارغیون اشابیضترم هدنیجلواو یدلاقیجز قجمناهیاشاب
 لک هري د نوچ ندنا یدکج تجز هدوسه نیو یدتیا,مرمماح

 هفرط یکیاو بولک هرز وا یروباط هچم ررنوق هلا یی هجن,
 هدنا و رج هیودنکر نوب هب ودنکز فاک شود قلنیقبشاشررب
 كناشاب یضنرم رروغارپ يرارداجو ینلرغآو یراهبرع هلج
 ید ردشربا قلماندیرب هلل وش هم السا رگ کام وشو کل لمك ادت

 ییاشاپدج | یسکیرلکب هرکادنمدرد هلساقلا كل ن دناو

 هجالآویدلب الت ءانک یو بسالب یهدازنیدلاصت ولتودو

 یهانک ې جاقرب ن دنراعت بارا كن ودب و ن دنساعز راصح
 امآ یدزاقیح هنود یمالتسا کی هللا قلماندبو یدلبا لتق -

 نابت ید-اوا ناور هل درا هلا ناوارف لام و هلتمالس نلب

 | کس

۰ 



 بس وا تس

 دامعاكلدرا هلسهزواشمو هلبسافلا زوناغ ناب 4 شا ر دنکسا

 رالامساو زهدعو رازه هنب لهدول و دودنخ جاق رب ۍرلکدتیا
 راش هناج ندروب رم یراغصو رابکی خد كلدرا هلج رابدرپ و
 هلنا و رکسع اشاب ردنکسا نوح یدبا راسلوا رازیبو

 هن رزوا "نلتن بوقیچ ندنازو ید لارق یلد رلیدشیا ثدوع
 یژهدو و دو دیح یدتا س وه كمروک راد نوحا قعراو

 توزوا هللا تفت هدلحم لوا راشهوق یسکتغت یکیارب بز
 دل وا یر خم راو عنامالپ نلبتسب رایت لق

 هز فدک ن Ct هد وق روعت زونه اشاپ ا

 هدر ا|یدل وا لقتسم هدننکلع لدرا َنلبت نوحو راءدنیا ریش

 عالق راتشو یا وطو زاقسو راووقو تسوخ نالوا با
 ۰۲۰۲۸ هنس یدلا قالاو من هلدرا هن یکلامق

 4 : ودنشکن ندناف رکفا شا رکا ic یزوباطهل هدنح ! راز

 منا هملق مان هنقوروص ندنعالق نادغب هلکهردنوک رخ

 دو یدک هللا یزاوتس كب یکیا نواو هدا كيب ج وا نوا
 ۲۰۳۰ هتس ندنایدزدتاتدوع بودبا ےک هلک اک یبا

 نوژوپ اعم هللا مالسا لها بوقلاق هلیا یظعرکسع هدنحرات

 نیش کود هلنا رلن وط بوذیا هرصاحو یدراو هترزوا
 دنرزواو یدقن ویدقا ینارطا لوا مالسا رکنع نالوا هلسو
 یدلوا بلا یسودنکو رایدنیا كن ےہ ظع نولک یرولاط ےگ

 یدزدنوک. هشدحرمس هریتق aE مان كروک ما

 دیودننک یرکسع راح لج كفارطا لواو یلغوا ناک و

 تزاسخو تراغنراهبرق هو تاورخو توط بودآتعاطا

 اسب نفانکاو فارطا بولک هنس هلباقم كع تح راب دنیا
 رایدتاتدوع مالسارکسع هلبا مانغ دا قوف بودیا نالانو



 و

 یدیا شلوا صالخ ن دنلا هبا دردراره یسهجی و ی

 شک هدارفلب بودیا رارف هدشنامز ی هک ید نلبت رو نم

 قیا هفرفت ها هیقآ یرگیزوب ی جش یروب زمو یب
 یدتباتد وع هلد راه یدالبْبق هد هردنعب سف لواو یدب
 بوشود هتفوخ یشاب ندروبزم هنب هدنخرانرب یرکب كيب رارک:

eردنکسا موح حر یصعنرپ رفحو یدلک هداب رف هداعس  
 ییسسلب اب یدیایمادختک كموح مع اشاب نسح زونه هکاشاب

 هل. انورتنب نالوا فراعتمو روش ردیا لکن یسرافو یرع
 ردنکسا موحیهاشا . حوصت لدتا شعراو هتداعس هناا

 ردنکسا هنر ورم هدنیح لوایدتا ةبجوت نتلاناهرینف هیایشاب

 هدلدراو یدر دش ولوب هیاشاب ح وصت بولوا هطسا و اب
 یدرد-اترشام ید قلعتم هنعفو مک ارش ید نالوا

 یآرود ردکر ک قّتلوا عج هليا هاهب یرمیغرب رکسع قح
 هک اربع ندنساسا ن رال صعب كنودب ربعق دعوب رايد تا

 ایاضقرب وید ردش هک مزال یاقجا رکسع و دابز هلغل وا جاتحم
 ردگساموسرمنوج یدلربو دقي سس ماکحاههحومو مدستا
 هراوشم طنوقلاقندناو یدتیاعجرکسع ه دنا ر ڪڪ مرس اشا

 ىدتا لوخد هلدرا ندوش رو هلءا رکسع لمکمو یدراو

 ` لتس لوا یاشناب رک یجلاک اشا د حوصت ید دواس

 قالفا و یارک نیهاشو بودا نیعن عوبشاب هڼب رکسع
 لخاد هل درا بوک ندنجما قالفا ب وشوق نرلکب نادغبو
 نصح بورک هنسهعلق دراو لارق یلد رویم نکلو رابدلوا
 یروباغ نلبن بو رو همسر ارکسعاشاب ردنکسا هجرکیدتیا
 كنوعلم لوا نکس رلیدروع درب رس قللارق هدندارغلب لدرا
  موخ رهیدیارسع تا قلواربدب لوصح رک او هد دک



 گن

 یا و "ىج راک یر هرس اما زوشهروک

 تآ ی هخ و زا رخ یر داره يج واو

 ید لوا صالخ ندنغودقروق تبقاع یدبا شموق ی باو
 شو هرکص ندنفحات نوح كراتوت ید موح ص :اشدان اما

 هدننغاح ینلئاوحو هدنلاح یکلنکی یک نانا یدل واس
 AA هال شزو

 ندالجانس -" (ناخ ميهارآناطاسهدازمش)
 سلاچ هی ان* تخت هر كوخ خادا رم ناطاسایلاس بولو ارخص

 ها شاد هزات تابح دلاع هلی فاصناو لدع لاو رلپدلوا

 عفو یدلرک هتاف كهانکی ر هدیراتلود مانا نالا یا یامت

 لاو ها“ قحیدماوا هرداصم للام لدرفرب ندنغو

 تاجاح هلج و نوصم ندرهد تاقا ناف شدوخویراترضح

 نیزلتانعلیلطلظ بت ودیا نورفم هتباجانتر هی ورخاوهموئد
 قح هم باروع ن دنر اشا ار وانامرورود نداینغاو ارفف قرف

 .( تیر قلطلا هینو حلا
 * نوسلعصنداط# م هللا * نوسرو نرعحو *

 * رک نافوطیل اع *ی ارس داش هسعب #

 كناویودنلوابصدلارقهادراروباغلبث)
 (رد هدنرک د ۍاوزع مالسار کنه هل تس

 رلال وا هد ویو هل دراو نادنسا ما ل درا ر ودع یت

 هل درا ځد توم ند و دل ڪڪ یدیا ند لس راب ر وظاب

 ترهش هلکع د لارقیلدزا ا یروطاب نالوا بصن لارق

 كنب رلکب لدرا هل-غلوا ن وعلم برش هناویدرب يدنا شعری و

 نرلکلمامو لام و روئلوط هني فو هنبرلتروع كن مغو
 سس کیا رلندبا تفلاخحم هلکعا زواح هداز بود صغ



 بس ۳/۸ بس

 رلتوپ ۳ یرراوکر ذپردپ ردیدالوا سا ی هاشداب

 تداعستخل  هلغلوارییکا انس ناخ ییطصم ناطلسیراعو رص
 علخ لمس . یقع, تفح نکلو تودنآ سولج ا

 قلا رذقیآ ترد لس تردو رای دناواسالحا رلثو بوللوا

 دسلخ لصاوو دیس ام ظ ءرکص پولوا یردپ كلم فرصتم
 هيلع هللا هج ر ی دلوا دروس

 (ناخ دمع ناطلس «دارهش)
 نیت وح رذی رک درب لنبراترضح ناشع ناطاسرانو

 بو ذیادیمش بحومیو بشسالپ هدنساننآ ته عتب رف

 ید RAS نادن ندناک ی خان نوخ ت.قاع

 ٠ ةيلع لاعت هللاذجر یدلوا نارتسخ بحوم

 (ناخ دارناطلس ناتسلاع هدارهش)

 توطسو تبص رلیدتا تئطلس یرادقمهتسیدبنواورلبدتا
 یک شا ل رقو یدیا شلوا سشتم هفاق ندفاق یراهرهاق
 طیرو ا کا وص یدا شغاروپقم سل ها یودع
 ناش د e ر نیکو دا كرلدو هد نصوصخا شا

 ردقو هات شا هدنکیدغ | هصلک هرصعو

 (ناخدز زباب ا ناظلس هدارهشر)

 (ناخناعلس ناط)سهدا مش 3

TT 

 دا رم ناطلیسو یربغ یس ہدلاو كموح رم دی زات ناطل-س

 ةن ناور یر ر ىدا راغص یا ج وا انس ندموح رہ

 یهاتک ی هدا هشت ییاو یتسادضکر اجو ق نکیا هرزوآ م اھ

 تدمر یوح رض ناعلسناط)اسهدارهش ید ردتا ۳

 هل اعفد نکر زک هلا لرد: صع !یدیاشعا : تیک مه راودنک

ea a ( RIT 



 دن Ey تخ

 راصح هجالآو هردنسو مرسو ن رکسع هنسوب و بور و

 یڈتیار ومام ییاشاپ میهاریا هلیرکسع هزتسلس هنب و نب حو
 ساع سا ندنرر هش نادعب رادراو هلا مال سارک ع نوح

 هللالضفبو رابدلوآلباقم هت رکسع هئمودروک دم هدنب رقرهش ما
 نالوا یداماذورسا هللغوایکیایهنمود بودا م هنمیلاعت

 قلم تباغو یدیا یزبق كن هنمرد هک با یتروعیب قسروق
 موح حا شاپ ردنکسا لاحرد رایدتا راتفرک هلب یدنا تروع

 ذخاو ییقسروق نالوا یدامادو هل رالغواېب هنم ود هروکذم

 دن رللا لرفاكزادنا كنفتزويشب لماک ن دنسایف ثا قا رق نانلوا
 لوا بوردروا رار د هقیلقاکا هدنناسل هرفک هکر ادن ندحاغا

 یلاردقوب نامز بب رف هکلب یدلیا لاسرا ه لود رد هلن رط
 امایدبا لکد شمراو هنوباه ناوند : دحاو ةعفدرفاک ولغب
 راتاتوقع وب هلکشود هللارا ان یتروع اته یلوا كن قسروف

 دی هدو و مان كب لودازهن ینادغیو یبلوا نکم ینا ندسنلا

 یدلیا كب بودیاسالحاهنب رب بوزوتک ی سو دنکو یدریو
 هب و لوا كن قسروق هرکص , (تاکعطلانمو )

 شما هلءاحوراقح هللا اهن شورغكي زونوا ندرانات یروع

 اشا ردنکسا هکادفک یسومرروغوط ندری رب یق کیا قح
 ةن رفاک هل هدن بس ةعقو كيداشاغ هرکصو یادت كموح مع
 هل یدبا شلاق .ه دکل رسا لماک لی نواویدبا شلوارمسا

 ران انیراب یدمروخوطرللوغوانیداق هک قزاب هدنامزرهیس هرثک
 ی رغاب لروط هنس ةلباقم *لرلنایخد یدرولوا راتکب ر داهب یل

 اکو هدرلسامو رازوشلوا هت رب یر ويد یدرروط يودع

 یدلسا لقثود یدرار وشلوک

 (ناخ ناعکناطلس ناک دارمشرک ذرد)



 تا ۵

 (مزاع نخ روص تنطلسو كموخ ی دجا ناطاس)

 (۱۰۲7 هنس هدعقلایذ, ۲۳ین یغودلواتباراد)

 ۰ دلجا هضق ناماس ین یاهادکو ,ناهج ناهاشداب نوح

 زونهو نایلاعو ملاع بوبح موج مناخ دا ناطلسردبا هک
 الثبم هلیاه ض مر, نکیا نازذک ند هنس یمرکب یی رش نس
 .ِتنطلس لر تشاعبولوا اتع ریس رسا یرادقم نوک لاو

 رای دبا یرورض لاحرا ن دهاک رذکو و یروص

٤ TOه, , هيلع یلاعت هللا  

Eeeفوت  
 .. 6۱۰۳۷ هنس یودتا مرهنم نی روباطقارق نالوا)

 هنمود هک روج ك رفاک مان هیمرانالوایسهدوب و نادغب ًااس
 هل یدیا یسهبحاص هرمشک عالقو لالما هد هلتالو ید راربد

 هروک ذم نوعلم مان یتسروقندن رلکب نیعالم سوراو ندنسا جا
 رغصكن همرا رو نم ینادغب تنالو سیدیا یداماد كتروع
 سورا نکلا نوعا كمر دا طض هاوخان هاوخ هنلغوا

 رکسعردقلوارپ ند هل"هرفکر اسو كيبیرکب ندنسایقبشا
 ندیهاشداب بناجو يد لیا طیضینادغب بولکو بورداق
 یدروس بودیا مزهنم یهدو و نافتسانانلوابصن هدوب و

 كل ربدتیا طبض هب هدوب و ناعتسا موق رم رارکت یدراقیح

 اشا ےھاربا شوخرس نالوافرصتم هنغاهس هرتسلس نوج |
 نییعت ینیرکسعراتات كبناج لواو یتیرلکب نامرکف اوردنب و یہ
 هغلابم راثک ه دنرافدراو هن رارزوا نکلورابد ردنوک ب ودیا
 اشاپ ردنکسا هدنیحلواورلب دتا ت دوعام .هنعیخدرانو هلفلو
 سیدنا ه دنتمزالم تداعس هناتسا لصقنم ندهرکآ موحح

 نت هنس وب هلا یوم یدیا موح مما شاپ دم یجروکم اقماق



 سا ۳وو
 ترشام هشواش هلا رطاخ یافص ناف اعط

 ںی بقعرد رکم م رازو کک رالوب ی جراج انار

 هشوعد اب تاکلا سئرو سلوا لصاو هراشاپ لیلخ فی رش

 ماعط قخراو سواح شاردنوک شواح ةنیارب هدازیمکا
 مظعا رزو یس كروب هداز ی زاب < تاکلا سر هدنرزوآ

 رویب روتوا هدنشان هرفص مظعا ريز و هتشیا ید لوا ردرتسا
 فرش رهم رخ ی زونه ندلاوحاراتوب زی سواح هتد
 ب يما ناه دب لوا رزن ورخ نکو لک شا لو

 تولوا تونم یرب رهوآرروط ه دنرا زاغوب مان وسنمو

 ءاشیآ وراتختاک اتشاتلیلخ لسا رروطرولاق ندلع یزاقانآویرال
 ىدا ترشابم هكا مادقاو سو ما او ديف هننام4*رفس

 نالوا تار نامزف كهوف راتاو ناخ مرقو قانو تشدو
 یدرذدن :ارومأم هن وب ایه رس رفس و : نیلاعتماد ناح یارک قاح ۱

 ندهرخافهندلاو هسفاو نونا هسکه نکن دشاشدان بناحو

 ه ذکسرا ةرادرس فرطو لاسزا هرفاو یاطع هغو هیغو

 مدنمو مزه هاب نو رقم تداعس نواه طط نوا ناتنتسا

 الوابولوا نیهم هنئاب وتو ده داز یسکمتاامایدردنوکر امد ذآ

 شعتا نددخ یزواگ م ردم ضعب هک انتهم ندرامذا

 یدناش التف نهنگ لدشا وشک كهللا یٹوقر زو الاغو

 ندنسوذنک ندداز ینکعاو یدردروآنت و هدنوانهنآوب د

 ن رلقح هلج هران د مدرب و توشرو ٍ هراث دا اوعد قح صع خد

 وام تیر زا هرفس هد راهبلوایسودنکو یدردتادر
 نلاقحا تلختو نکیآ ییظوحمم كنودنک نوا هب ٠ دار کا
 4 قوص نالوا هحوتمز ونه هنس هظفاح نود نکا نمرو

 . ىدلربو ةياشات



 ا ههل

 - ۳و8

ا جات یددیا دارم كمر و
 یاد يبروک نم ی

 مد

 لوصوم اشا دجا هداز کما هني رپ و لوزعم ندقلماقم او

 داعتعا نسح و ین كنودنک یدیا شخلق
 لوا هغبح ومی

س سب یذیآ كملرب و هبیریغ ندودنک هيلع تمدخ
 ولئداع

 هدر بوشدیا دوصقم هرواشم دقع ءاشدا
 ماسال

 رلیدتا یا قلوا مب عج هدهصاخ ةا نابعاو ارزو اسو و

 یدفآ دعسا مالالا جش مد ند هلج
 رو طح م وحس

 یلفاغت ن دق رادرمس كنابشاب دم ناو الخام هنویابه

رصن نیشودلوا یرانویامه یدوصقم قیصن كرخا هتسرب و
 0 خ

 ماقجتاق قب رطلآ بسص ید موح مه یدنخا دعساقج روس

ب كنایخد هاشداب ولتداعسرارید یزلر و هی داز یک
 ضع

E۱ مه ید یدنفا دعسا رروب مرب و کا مدلوا فقاو  

 قروب نسرروکب بسانم یکزساب رد ردلاظ یهود باذک

 . مولعم کود ینلقآ ز وب دت هدقلناد و نکلوق اشاب لیلخ

 ردکهاشداپ د نامرف هسرولب روم جحر / ندرلبرمغ ردیرانویأمه

 مد مب جد هاش داپ ولتداعس رربو با وج ويد
 مدوصمو

 هرکص ردیکبویلمالس یدنفا دعسا سپ رارروبپ ردکمرب واکا

ول روب لاوس وب نبع یخد اکا رریکم داز یھکما
 تمدح ر

د اردا دق مشابو ناح هن روغو) هاشدان )كروب
 ولنداعس ر

 ید لوا رردا توکبس بویمر و با وج اعطق هاشداب

بلشا هدنسلرپ وهبودنسک هرکص ن د هبوب
 ب وبلا یها

 مظعا ریذو نسر رک هللوب ابشاب لیلخ نوچ رافیج هرشط

 یدلوا.رر وب مرردنوک ن یرادص ج ید مدبتا راد رخو

 تیم نکیغوب یراربخ كنارزو راس ندنوب راعیچبوب "لا

دص یک ینو دراو هرس دازیج#آ زر دیک لب
 اتا ترا 



 تا موم سم
 هسحوت ۳ ترازو اشا دمج نالوا دامادو یانرب زو

 بودی رویم هنس یکیا رب نکیا شلوا دهعتم ه کمردنوک هرتسظنال ةعتما ضعب قلا كوپ زورو رررح وب دزوب ده نو اافوا هدهع یودنیا ےس ادعو هاشو بولپ رو
 راشم هنپ هلکعد رک مسلک یهجارخ نو هلک«ردنوک
 شک هبه رف توق یخف بودبا هرصاح اورول ناغز یرادقم یا يا بوراوو یدئوا نیت رالاسهس رادرمس هيلا
 رلمدآ وید له دیا مص بودیا لول تس هی هلیح هارک هاش نکیا
 :تندعلقو بور دنا قوع هلا هناهب ول نوک ح اقرب هلکمردنوک
 رلیدلوا بغار هلص رلنوب ی رورضلاب نا ناتحا قلوب رفط هیدبعاق تبقاع ترودنا ن رار, نالواریذپ هسنخر
 هندسه كجلبر و هدحمص نالوا دقعنم ها اشاب حوصتو
 ذه یغودنلوا 2 هعلق ا یو درا هدهلافمولو ران دنا لص دید نا اک هرزوا كمرب و نیفصن كربرحو
 هبا هحو یدنا سموا راخدا هربسخذ یلک نوا قعوقیلا
 مزاول راسو هايس توزاب راطتق هجنو ندنعاونا كنسن هلوعم
 ههاش نس هلج یدنا نوزرفا ندرصحو دسح هک نامهع و
 رلیدنک وید كدروک نحصم هرزوا دا رو رلیدتبا كيلعو هبه

 (هشابلرقو یغودلوا ےظعا رپ زو كناشاب لیلخ )
 ( ۰۳ هنس یغو دنلوا بصن رادرس )

 همالبنا رکمع هدنرف س ناور كناشاپ دمخ مظعا ود نوج
 دن رکم کالی هاشو یکدرودسا تاقوا عیضت هلیا بعت هدوه
 دجش یداوا رویغ هاشداب نونا مولعت یودریو تامزاولر را هج ردفوو تورابو هرخز ردفو بولوا هتف رف
 رخ ربزو ییامظع ترادص یدلوا روض دا یقوف هیاشا



e = 

 هرکصندکد تا نارذک یرلنوبابه تاقوا هلبا افصو قوذ

 هنس و رایدرویب ت٤ رع هیهنردا بناج بی رق هیات ماا هنب
 دیص یرلماجا تلادع ماا نکا هرزوا لاونمیک هد هقاس

 تئنطاسلا راد قوا راهب لوا هن و بوروک هلا راکشو

 . رایدروب هجوت بولوا یرلنوبام لیم هنبناج هیلعلا
  (هلکعا قارخا نسهعلق بوس قاع قازق)
 (۱۰۲۳ هنس یف ینودلوالثف بس كناشاب حوصت)

 ه دانه اکتکت هن طط 5ع ہا ل اع هاشدان یخدهدهرو رم هتم

 قارحا نسهسلف بوئیس قاع قارق نکیا هرزوآ شّیعو افص
 هیاهدیب نداینغاو ارقفو بسا نایبصواسن هغلام بولا

 دلخ لص اوو دیه شن هتسک هنر جد تودنا یگتسد م دآ `

 نربرب ید رانلک هدارف بولو ع ویش یرلکدتآ دیش
 ولنداعس بوقیج هنن رب خ رچ راناغفو دابرف بولک كلردیا بیقعت
 هلکعا مک اعوت هدکدننا راضتسا نداشاب عوضن ا

 رابخا نيکو دنا عقاو قجروب سویا دز یا ها ۱

 یجاتسوب هلعلوا رهاط یدک كناشاب حوصت س رردیا

 هدلحرب هلباناطاسهکاب هدنارس توزاوهلا داللخ جاقرب یشاب

 هن هرکت کت هطوا یغودلوا ید تور دلاق اطلس نکا

 ناخ ناهلس ناطاسو رررون نیا كنودنکو ررذیا عضو

 میهاربا لوتعف مطعا ریو نالوا ینوعم و لوبعم كموح

 نامرف ن دیهاشاپ بناح قعلوا نفد هدنب رق ی دق م انشا

 ناکو هلعللاعت هللا هتجر رابدتا قد هدلع لوا هژدعل وا

 ناضمر ةا مون ۱:۲۳ هس ۱۳ ف كلذ

 ( هعلقو یغودلوا مظعا رر زو اشاب دم یناثریزو)
 ) ° ی ودنا ت دوع حف یب تودنآ هرصاخیناور)

 تا ساب یک ی



 ب ۸۱ بت

 جوا نوا نس زونه كناتمهیب هفیفع لوا اماو یدلوا فعاضتء
 .یدیا شمالوا غلبه هنس

 03 رأت رضح هاشم اع هاشداب ولتداعس)

  (رد هد کد یراتم هی هنردا )
 e ماتنعدادجاداهن تلدعم هاشداب , ولتداعسهرکصندوب

 لص هض رشا 2 نیهاکتت هیردا نالوا داهلاراد ا

 هک ینوک ی ج زووقط كمرکلا لاوبش ه.دهروب نم هنس بودا

 تدابعسمودقوراپدرویبتمزعیدیای >وآ نوا نينا ن رشق 3ر

 رایدتیان رب سودرف كشر یمالبسلاراد یه .هلب رلموزر

 ولت داعس بودیارو عظ راک اش ضعب ند هداز یع کم هدنیح ون و ر

 بودا لزج نا تمد هلک اومن نقب رط هایت ههاشداب

 هنا قحا رنو لیو دن کک هرکص رابدرپ و نتلانآ نامرق

 یندرابکاش هدقلخ نابل اما یدنل وا لقن هللح هلسس یتعجا مه

 شف لواو یبلوب ع وش یودیا هلیسافلاواوخا كمظعا رزو
 بودا ه دهنردا هلبا اف صو رورس لاک هاشداب ولت داعش

 "ندلوپ تلنوکح وا ى یدلواییاغ ندراکشو دب ص هدمایآرنک

 ن ددج ه دنیعم ناکمرب RS ندهبداب ویرابسصهعاو

 هاشداب ترسم تعا بولوا عع یعاونا كش وحو نوررفا

 راهبلواو یدلوا ,عفاو هانا باب زا تربع بسو هاشملاج

 تعجارم هب هشطنطسق هما هنطلتساا زاد هل قلو ۱

۱ ۱ ۲ TE 

CANES راکت هشدار ولنداعیس ( 

 ۱ )1. ۲۲ ھت ف یرلتء رع هبنیوص)

 هدنویامش رام یارس هدنقل رحو فص لصف كندنس لوا"

 هدنلاسآ تشهب ءاهجعاب نالوا عقاو هدنبناج رادکسایهاکو



 تن 04 ها ادیب

 هعلق رکب راد یدیا یرازاذکتمدخو یرلمالکلا ع ومهرلنوب

 نیدتسوراب هعلق هدعبو یدردتباقرح نکیآ سوبحو بوروا هئس
 هژب راعنص ودنکو رهلوا شا ارف ندهعلق ن اک یدردت [ هغشا

 هن رلت ابوسنمراسو روا شلواتوف بولی رق یرلقالا توشود

 يدردترا راع-قوچ ید
 . (یودلوایظعا زی زوكن اشابحوصن)
 (یودلبا 7 حصا شابلزقو) ۰

 ترازو قم راو هنروضح نورقم رفظ هامشداب نوباسهرهم
 هلکلروکراو ازسو قمال هربظننرپ زو لوا قلرادرض لبا:
 ههاش داب ولتداعسو یدنلوا لاسرا هب ودنکتلاکو متاځ هني
 شابلزق هدتنیح لوا یدلروک ی از زا جد فرش قاداماد

 رکبنع یبضاق « دنراج | هک. دننک مان ناضضاقندشارط تهذم
 . هلا تلاسرو يدبا هنسک ناعذاوتفرغم.بحاصرب هدنتمام

 حوصن یدیا شفلوب هدرکبراید ه دمایاوپ بولک ندهاش بناج
 ید روتک هتداعس م دس بوندیا هارو نیر هی ودنکاشاب

 رب رح وب زویکیاهتسره یدردب والا ههاشدا ولتداعسو

 یص هرزوا كم ردنوکر یظنال ةد عتما ضعب كل كوب زوب و
 یا دلکعا یهاشداب هی نخ ست هددنس لواو بودا حرط

 یدلریدت [تدوع هرکصندنا

 . . (ردیغودلواهاشلاعهاشداب ذاماد كناشابخوصن)

 هنمزاول روبحرپ روس یکی ودلک هنداعس؛هزاتسا هيلا وعرب زو

 یدیا شل روک ین اک لاوحا رهو یدیا شغارود-قمف رص
 داتعم ن دعدق بوناوا تیعجج دقع هرکصندقدلوا هاور یبا

 تح6: روس بابا رباتسو :نوزوملحم ج وا هر ز وا یعودلوا

 ینرشو ردد هژذل وا هانسلاع هاشداب دامادو یدنلوا سرت نورفم

 و و



 ۳۳ سم

 راش ترمصن مالسارکا اسع رادقعلاع ر زو قعلوا راهب لوا

 لزا عطق نوچ یدتبا تع رعوبد شابلرق بناج شاب ر هل
 بودا ناغاخ رت ھرشاپ یسلاها كرب رت یدتب هزب رک كردیا

 یریظن ی رهشواو رلشلوا ناز رک هسناحرب یسب رب ره

 نیعضاومزک ؟كعلکید مالسارکسعراشهوق بار >ویاخ هل وش

 ندناورابدقا ن رلتکسمو توس هج نالوا قرخلباقو رابدش

 لواو رایدتیا تم زع نوجا اتشم هرکیرابد بودیآ تعجایح
 فارصنا نذا ةمالسا رکسع بول ه درکب رابد راودنک شق

 رایدتبانیبعترلقاللشق ساتم دنکر هو رایدرپ و
 ( یناف ماع كرات نکیآ هرزوا تعیجن راقویذ رادرس)

 )+€ هتس یعودلوا یادواح یا مزاعو)

 رکب راپد نوه ری کلام تمچ یدشرپا راهب لوا نوح

 هرکسع عاعجا بودب |مایخ KE هد رق

 لوا شعربا یردقم لجا هلا دقی تدارا نکنا هرژواماقها

 شعنو یذلا"یئادواح تاییح تیک و اف ماع در ه دل

 هللا دج ر یدن اوا لاسرا هثس هب رت مهاو هدلوناتسا یش هر تچ

 هاعلاعق

 (ةتفالقم قلزا درس كناشاب حوصت)

 (هنم اهنس رد هدنزک ذ یدوعص)

 هد ويا یودرا ریلد یاشاپ حوصنربدت وطسرار زو

 یوبامشرهعو بودنا طض نفاز زاو باوا ڭموح ن لولو

 ناک اکو یدنحا لاح عقاو ضرعو لاتسرا هتدانعس *هناتسا

 جدی رک ت لاکو 3 بوزو کن روما قلراد رش هدو درا

 كموح مهاشابدا رعحیدلوا بقرتم هل دوی امضا او ورک

 هک یا نایب یراص یس شاب یودو نادك, رع یسادع رک ۱



a ON = 

 ندا ر وهظ ۵ دک ناخ ور اضو نیدیآ ه دعدلوا راه لوا

 ةسورپ واشادفس و یسادننک دازاشاب سدوا ندنانغط بان زا و

 هج ب لداعم هراون و انروصو مسقمرپ ايشا ف درست . راتس
 هل و :بولوا مک تعاطا ۳9 اروم ر 2

 هلرتو او كح نارزواجو مع بس 'عاونا نولا
 دنب رب رهكثراتوب و رابدلیا زوبع هزادکسا بناح هلن ییفرو ید
 نیسیکد بان ةیفخ بوزوتکها قسوک هلکمر و تلاتساو اراد
 ی دوحو هدرب یغودراو هلکعا روا ةهشمدخ صعب ید
 و دم ناد هل یدسا دوتعت نددوهش ءریعصنب رادوس
 هما ی ساتسا دره راشو هل یسا د خنک اشاپ ی نالوا
 دلوو یدروتک هزادکسا ها تلاقساو هب وقرع دیعاوم رازه
 یودلما تفلاو تنم ضرع ة-:مموپ بودیا نس هلماعم ر دپ و
 هکمحا هوهق ییا وا رتضاح یسودنکو زوطف لکآ ٥ درک

 نار ذک هر زواقسنو نامز ر دق یآییارب ید زمر و روتسد
 ه درد اح و دنک اتشاب فس و ندرهس نوکحرت هديا
 فن کیت قو دو دیدن یاد ساک
 فوزوتکلاررب رر ه دنزرداحو ه دودرا جد یس هد راسو
 : د هنس و ویدتنا ماس ندنر ارش ییلاعهککب یلاملوا هلکعالتف
 ر وبع هلوبن اتا بناخب هم بودا افتکا هليا تمدخ ر دقوب
 رودقم فرص هننام4۶یرفس مع قجالوا هدراهبلواو رایدشی
 رورسو ترسم لصاو rE دلوبناتسا شق لوا هلکعا
 راب دلوا

 (یع رع هشاملرف بتاج كلیلج رب زو)
 ( ۲۰۱۹ هنس رد هدنرکذ )

 لس یاس یه یو O تراز کش مرزی سرا تا یک
۴ ۷ 8 ۲ 



 و ھر ت ۳۷ —

 نیعالم هچ رک ارا دصاب ناک یرا رادتقا ادخ نوعب راب دصاب

 اما رلید | ساوص قئرا .ن دن رو دقمو شاخرب و كنج قوح

 رلیدتبارارفراتخا هشابلارق بناجامزهنم بولقیرابیرا_ تباع

 رب نووراپ دروتکه لا یتوعلم قوچ بودیا كتربکبفع مالسا تاررغ
 یر زو ندناو راددلآناوازف ناسحاو ماعنا بوروتک هللج

 « دنشاب وب وق نیعالم یرلکد روتکو ید ردزاق رازب وقربظن

 یار نوکره هلة رطوب ویدرودروآننویب درب رربویدردکوح

 تبقاع یدرولوا حاتح هغلزاو درب اد دو یدرالوطو ۳

 قي رطوب یدرب وراهلولو هیاین:بولوابغلتوید هجوقیبو وق
 ی ان دپ هلو مالا هکلب لکد :یرلتلوا هدنمانلالح کلان لب

 یدرف هلب یراثلوا راوع4و

 (ثناتسا كلا یومرلدرب زو )

 ( رد ه دنرک د ۍع نع هتداعس)

 رارف هشابسل رق هلتس هل لع ۶ هد لیلذتلا بحاو لنو

 هدئسا رح دروبا تودیا ت دوع لیلح زب زو هرکصندکد تا

 یعکم اویدلنامارا نیک د هعساق زور هدلازمم لواو مایخ بصن

 یدردنوک هن داغس "دنانسآتورب و فارنمنا ندا هدلګ لوا هداز

 هلکشرا بولک خدمساقزور هرکضندکد تیا تعاقا نوک قرقو

 هل داعش ۶ ۾ دیش هلرټ مارکاو زاعا اره بولوا هحوتم هنلودرد

 رابتعاو تافتلا ه دانز ندنلوم أم ندیه اشداب بناجنولصاو

 هد هناتسا هلا ر ورو ترنم لاک شق لوا بودا لنصاح

 هسک یی هجو رودقم فرص هدنعفد ماطء هت بودیا شع

 یدتبا رورسم هلو ارکتسد
 ( لتق ییاشاپ فسوب و روبع هنساقب رادکسا)
 (۱۰۱۸۰: هتسق کو دلیارورش عفد هلکع)



 وام :تیرتصنرب زو ناب ذا عاقسا مالک ذراب رپ لکاد باتع اعط ریو زک لک کو اندی ماکو اعا ۍړب رهو دایدلک هرکص د سبک ماشوا شاپ قیطصم ینیگپ کی رکب رادویدناوا ۲۰ 2608
 تاو یب ندناورلید روب لس لیوه رفطظلا ةاوکز وفعلا
 ۰ (نیرادهناکبوصابییوط تل ریذو) < 2:۱ راد ماخ بصذ توا مارا نوک حوا بولک

 ات اس 5ا( قلم ےس ی یعودضت) و
 هل رادنقاضرتص نوچ راغلبا هليا مك هکر شن دی قجنارایکبسو ناتو یک کدو نامرف همالسارکسع هلج نورو رم لا

 نرم یا نوا نوا ندر نه سارک تام علان هموزطرایدمر وکر اوطو تاررکع دریک یرهغ ندزانلوایرادتفا هک دب بولوالماع هلبارک شیر ناعرفزکناسغ هلجوارعاو ارزو
 عو 4 درا فلنا ر دقوبامارلیدل اوآلسخ اد ه دنوک یی دی یدیا
 یا ةے وا شعلوا بیترت دعن سومان تاود ضرغ ندمدقتام هدنز ون ربا دنرانوک ك نج رکا هږنوعاح نکآ هدتسرمر | مدنا و د رکا هدنناهنترکایدیا واتس وان رولهدنکن رد کو دنک ید نعاراص زایلود یوالق یک زلیکب رلکی باس ودعولعم ین نکیآ نارمریمزونه ییدنزا هوظخر ندنشب رس شل یار زوو یدهزو نیراتس یی نیب درانب
 ريزا جاو یابقشا راسو چوو ولجاضو هلبوع لب وط هدروب سلع نوچیدبا لاب هک قرفدوخ یرکسعایقشا یدبا لکد نّواعمندکس شب نوا رعسع ندیک هراغلبا هاب و ید رنا واسشخا دیدج عضورب نوک ره یک تلود بابرا نالواسوهونو روهظوتویدردا تبار نیغذدق عضو ریال

 ا



 ات اما سا

 دوبانهیلک) اب یس افشا یلغوا دالوب ناج یلاضت هللا لضش نوچ
 تع رع هیاسهشلا بلح بئاح ردفلاع رب زو یدلوالسصمو
 لوارلتدتبا مای بصفم درب لازمه رب هلبا مالسارکسعو یدتنا
 _ هلظفح كس هعلق 2 | كنابهن)ابلح لغو اد الو ناچ ندلح

 زی دردنوک می دهم قا هنساکولبههج غودوقیلا
 صالخ نشب وشت هلکع تعاطا بولوا شیدن تبقاع ی دلوا
 هب دعلقو رهشو بولوق هنادیهلوک مالسارکسعهلج یستربایدلوا

 لیغوا :دالوپناحیدنا راد رتفد موح رخاشان یان راپ دلوا لخاد
 افص لاک شفلواو یدشا لسصحم ناوارف لام وید یلام

 : "ولید ا شاع هدوبظن ال ر هش لوا هلیارو رسو

 (دنب رزوا ییغوا ردنلق كهیلا توه راد رم,

 (۱:۸۷: هثسیراف د لوا شکوگتتع) ب ا م
 زادقملاوهاع قرص دنع راع چنا رکس یب لوا راتهب لوا

 ینآرفاكرلنو و یریب ندجاو دیعس هرفو یلغوا ردنلف پودا
 نایغط تانرارکسع زواع+ن دکس زونواوغ وشاب هدا ز ندزوتوا

 هدنسالب نونکو کیا هنتلادا شعرمو یدتنا تع ع هثب رزوا
 دکندلوا لاستقو برحو لادجو كنج هبت عرب و یدلوا هلناقم

 ترصد ےس تبقاع راندا شات اشو نانا و دکلف

 ردقلوا یدلوا نازب رک موش موق لواو نازو همالسسا بناچ

 بوئلوا بیقعت هرکصو یدیغوپ ییاسح هکیدنلوا لتق نیدنپ
 هدلاتف هبضرع رانلوا لتفهلنا لبلج رب زو نامرفو رلنالوا ذخا

 ندنداعضهناتسا هدناوا هکر ابم هتسوب یدیا قترا نابن الوالوتعم

 هحدقم هزادرسنب رکسعیلیامور هیاشاندجارب زو هداز کما

 دعب نکو یدنا شلرب و قلا ییبا مود نوجا قم ردڊشلوا

 مارکاوزازعا لیا هرخاق تامیلخت بولو! یر مهني یدلکه پ راحا



 ۱ بم ۳۳4 س
 هاشاب لک هلا یوم نالوار هش هلکعد لیغوا دالوب ناحو
 هددحرسلوا م دا زندهنس یکیاو رایدرویپ ناسحا یراوشیط
 ناکدنز نسج تلادع هجور هدارادم هلا یساینعاو ارفف
 یزاغیاشا دا هک هدنخ رات نکس نوا كم نکا شعا تقلاو
 غوا دال وب ناح یدلک هل وناّیسا بو دناعفو ملح یرلپل الح

 لوا هکیدلک مزال ندننکیا رها يوديا ندږابلالج ځد
 موج یری د ردنوک فی یش نما هردو یدید لاق عاص
 اشاپډارمویدیا هدنماعمرادربس هددارغلب اشا ډم روک مداخ

 هام هدنذخآ یدیایسکب رلکب نودباشاپ یلعر, زو يداماد
 تیاغب ندکم ردا ندکعا سفن تف 0 لع قح رای دتا
 یلجا نکیلو يدرنوکرخوپد هما هدارغلب هک ارید یدیل بنت
 بذج یدیاشلاص هنا هننابک ینایحاضق تس دو شرب
 :نکر دیک بولوا نال ۸ هیاشاپ لیعو یرروتک م دارفلب بودی
 سما هقشاب ی داکا یدیایاب یوق هدنامز لوا اشاب دج قاد
 .كصندتوك قرقویدروا هب هماق بود | ذخ | هلو دراو تفرش
 .یاضر كهاش دا ولت داعس هلع للاعت ها ر .ی دلو ا.قونج
 ثوف ندهب زبشاشاب دارم قحردلوقنم قمالوا ی راف ریش
 رویخ درو اشاپ دارح موج رید دیبا ضرعورد یلدا
 یدیا تلود بحاصر روبحم .«.دنظفج نطلب سومانو
 ,دوهج (عرصع) كن هتسنک نالوب نناونع الج :هعفدرپ
 هتم البا هن دنا هن هچس اوج ر لو اراک هب وت دحل د رم نملک هناا
 تم هلب رغ ندنلتفو یدسیغوپ یداامعا اعطق ھن هب وله
 حد | امانی نکالا

 4 حف یلح هر رانا دعب لرد یاشبای.دار رنک ار زو)

 .(یدندیا اتشم . يرهش لوا شرق لواو کودتا رعسو)



 د تم
 رابع لا داف ف مان یولکدتسا نخ رلب درب ق

 انتا ریثک لامو جاوربقفی ماش یک ۱ اقا لکدآ دادعتو

 3 یدلوا جات هرجا ناف

 رد هدنرک د یراک کبلغوا دالزب نام) ۰

 تیر هارت تلود رد هل. یهدآز دق ویلا ش و ندبلح تو

 كس جار ايق یاس قرار اس تالوا هدننانو لغواردتلق یذتا

 فا یودرا و دنک و راب دا لابقتها قو تک بورد وک مادآ

 E 1 كس یدن یلغوا ر دنلقو رلبد روتک هثن رادوس

 یم ودنکوید مرد ا اجر تابعو تج رعو مردیک هی یهاش داب

 نايصع هش و قلوا اکو لک دن تفاع ید روغ روط

 ندسالسا رکسع ها هوا ید فیلک یس ر دلاو ناک نایتطو

 ابا یدلاش شیک لک < تم ادن هتناسضق هكدا اع دن اطرب

 زوک مک تبودیا هل اوح نانکس ز قیکیارب هنت رز وا كج دیا
 نشا دقت نایب نیم اشدات تناح دل لوا یدروا"هننیح

 بولاق هد دسورب یشاب ی اتسوپوراشماک هی هسوزب هل یشاب یماتسوب
 لو ایدیا شمر دنوکه بو د نک لای عات ود یکبار نسا دک نادر

 یدل اراڑف هل ستم دا وا یکیا بول وب تصرف یاد | ةد لبا ةن وکک
 باكر كهاشتاپولتداس نو یدلبازا قهدر رب هخیهاک ەش ۇز و
 هد ةضاخ ےک ار هتعهر هاشدا . ولند اعس ید روسزوب هواه

 لاوخا هاو بّودروتک هنیراف ششروضخت نوک هبوب ویلا
 دا رمرمضع هک بتن د ییطصم هدازاشان نسخو ید از روش ضعف

 شماخزپ زوءرکص نا دوق هدعب روخآربم بولو تبغر مامتهدیناخ
 مظعاری زوو بولوا روم أم هکمروس رکسع نکیاسلاج « دتماقم

 رغ ه دنامز لوا یدلنا لثف « دنورض زا اش اب دحز ادر مسو

 راب دروي یقاطا هنمادخ نوبابه مرح هاش دات ولتداعنن هلفلوا



 با ۳۳6 دش

 غوا دال ول نا نام یدروط رارقز و م دق تمات هدناذیم

 لب رلبالآ قعالوا رادمد :یدروک هکنیشسلکوت كماللسا رکییع

 شانو «ذکعح زونه ییانکبن نالو دورلب این دنا نی ؤط جف
 نیشلک كمالسسا رکسع ید رانا یدیا هدکمرب و بولآ ناجو
 نی راشابهلکهزوک نیش ا هلساقشازا دهد کلنابقشارتف درس ل واو
 مرهنع هلکان وراندنا ناځ هنتسودنک یر رهلشود هنص الخ

 :تلمور یاغلب و اع صف هک شاپ یوم رلیدتیا نااخ كرت بولوا
 هلن هده راغ لوا ردن زانا ئ داتسسا كرت و یظن و یزاتم
 جرات عمو اظالو راد روب یعوبطم خیزاتوب هلتخلوا
 :نوآ كم) رانمرواهرا كلف یغالبهکس قلا راشم روشود
 هج تاولک هسلح نادنادالون ناجو (نابکتس یدلرق هدقلا
 یدئیا نیت هنظفح هعلق ناک ین اکسس ماب رب مان یشاکولب
 "ذی یهاشداب ؛هناتسآ بولاق نادرکرب عرار دنفکیسودنکو

 هی یهانشداب نواه باکر یدزا .هعقررپ و ؛یدلوا هجوتم

 ؛ ۰ هسرادبا نامرف نویشیا وفع هتسزاید مر دیک هکمزوسزوب
 . كيردیح یسعویدیاون نوم چت نوبسیا لتق
 وع هاشداب ولتداعسش سپ یدردنوک هليا دک نیسحو
 ةع اب نیسبع بور وب تیانع فرش طرب مید مدنتا
 . نیشاب یجناتسوب ہنسا دک نیسخون بوپوقیلا هدهصاخ
 .(كنیقش مان ییغوا ردنلق )  یدروس لارا بوشوف
 0۱۰۱5 هتس یودشا تراسخو تراع ن رمشهسور )

 ۱ نکو هت رزوا هدازد الوپ ناعتلصخ دم یاشان دانه

 : نادوجع او دیعس هرق و ۍرت لغوا ردنلق هزکص ن دکد تا
 . تراغ نی رهش هس ورب هلبا اقشا یرا دقم كج زوتوا یریب
 رلدلاهدربظن نهندم لوا تدم هجنرب و رلیدتیا تراسخ و

E EEO a ۳ا " 



YNسس  

 نالیرسق هدنا نيالا شابا نیرو نشاباب نیالوا نی نکیج
 قد رطرخآ نیک هلغموقیلا هرادعلف نیک یرلنایلریق نوسسارق

 نکل ۸ « دنا: قوب نعومجج هللا قلناشاو تاوه سم اصح هلا

 زهرا کز وا ن ریلیف یم“ د ( عرمصم ) م وح رخ اشاب دا رھ

 یدع وط قالوق هماسفیپ هلاوقموب اعطق بود جج یکدروک
 هند لج هاش داپ لوا عج هنیید یلع كلبلالح هعف درب و

 هنها دم هلا اقشا افلطم یدعا لوق نتعاتظاو ذر وتو یدکاق

 ننس هروب زم لتا یرکسع كفرط یکیا لصح-یم دک هنو
 راندنوق هک ی دیا ینوک یمچوا كنبجرلا بجر هروکذ

 نسایعشا هلکمر و نلافحا لب لغوا دال ول ناح کرد

 رکتسع نددیک ورلنا یادلوا هدنددص عنم نادکنح « دنیح لوا

 یرلئاکس ندیا.هدنکارب سج هخرح نعد سهعیلط كمالسبا

 ولد یکیا ولزوب یکیاربو یدلا نیتکزید لاش اف یدلک هنجا
 ناک هاب رلاد سراتو بطر یخدرلید د هداز هبهقو هبهدق
 ارادم .هنو یدید ها یدید هب یسودنک هنن رلتدا هل وسس

 «دنبید یم وکنم لع بولکو رایدرب ویلاص ی دنیا هتسیدتا
 یرب یرابالآ مالشا رکبع ید ندیناج وب نوچ یدتتا رارق
 اشاپ نسح یزاغیایریت موح رعراپدوروپ كلزدبا بیقعت نبر
 یتسادنفک شاپ ردنکسا موج هو یدبا یسکب لکب لا مور

 ولچات در وق ولتسوب دروق ول هات بسوق ىلا كنلبا مور یدیا
 ريک ریش لوا :هکرایدر وسس هلمحب ورب هلا راب زاغ وامرچ هرق
 كلب هن ریو رایدردنود هنیرزت سرت ننانک ناکو رابا بولوا
 دار هحوق ردردنوک هم 4> "یداو ندهصرع لوا ییوعلم

 راداننق. نالآ رادحس هج كرل وب ید .یزاغ یاشاپ

 كنچو یدزاقیح ندنماسین نسهرا دغ یدیسودنکو یدردلوک



 عراق

 حل رلیدید كلاق ن دزب كل دیا نیگلتجهرکذ تو بودا اقا

 ه دزمهناخ ربقف نکل رای دتنا هلاوج موج رم نسوق رادرتفد
 هلکعد مروراو هجزکبقعو مدیا رابتخا هلغلوا عقاو قارحا

 (هداز دالوب ناخ كوخ ره هيلا یموع رادرس ) مذلوا وذم

 13 ننس: ردهدنرکذ نع هع هنن رزوا )

 او نوح داهن تل داعم و دانعم داهح یاتشاب دارم

 بوقلاق فقوت الب یدساو دان دزا یرعو ردق هللا تافتلاو
 یدروک نیکرادنرفبس یخش 1ک هدئامز زاو یدلک هلوناثسا

 یدتلوا مزاع هنب رزوا ابه ثلا بلخ وب د للغوا دال ول ناحو
 ولرذنوک عسقاو هدنغاجس زب رع كردبا لزانم عطق نوسج

 شاق ندبلح خدر ییغوا.د الون ناع رکم دوا: ی

 لدن رد مات یلپولنالسرا هلا و یدیا شناک هروب رم لع
 فرطو لبا یک ودع .مالبسا رکاسع ںیلد ادرس هو
 روک ذمیدنوق هلنا شک یایقتشا غوا د الوب ناح هدنرخآ

 . تیاغو یدبا هدایز ندکیب قرق ینانکس داپ و یزاوس
 ناه بوم سوک هن رزوک یعالسا رکسع ندنزرورف
 هلیس هطح الم كغا ذولا ندلاع هصرع هدالوا ةلهو

 كلف هلا برو برج رابغو رلیدوروب بودیا بیترت نیرابالآ
 جد ندودن کو هکرونلوا لقن ندهقن ضعب رلیدوروب یرسا

 زردیا قیدصت هلا نیم یو دنسک رانبا لفن هلی .عاقس
 راهمان اجر هداتعم داهح مظعا ررزو هلا یوم تاعفدلا

 هسیا یسلازا مد وجو مب نالوا بولطهرکآ یدردنوک
 روضح یهلک و نوسسک شاب هدمر داح كردنوک کد هم

 دوبان اعم ییابتشا هلمجوو ا دوخ رکآ نوسسللبا هزکفنش
 هخرچ ملهدیک هشابلزفو دنا اغا یبلخ مزکهدن ها كما
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 نلیدشا عیان .دمهو ندکحترکو رایدنلبا هشت ره قماح وا

 نلاوسحا بودیا.نوع» نیراترضح مالتسالا جش نوکرب
 ضعب بر و شوکرخ باوخ نوک چ اقرب و رارادیا هرواشم

 لومار راوله ساه شتر اون راد عا تم افتضاورع
 بانط تؤدا توعد نودھ ناوک ب هن ناتو /رزرودتبا

 لیخربا قحا :رار دبا ی ونسخ عطقا نیر, هتضر هبا غانوا
 تؤم كلو نکا شفاب هد زه هدنارود هاتشذاب روضحت نامز,

 یا هذندخ لوا رڪ: غانا
 ا هاکداح جن لوا نحوز" هلق :. نوح اضا دشزاغو

E۱ زا علن  

 oT و لرمظغ ترازو هباشاپ دار "

 (۱۰۱۰ هن نیو دوا لاسرا فیرش )۰

 یدنا شملکهدارغلب و شمروکنتروما خالصو د انشاپ دار
 شلوا بقرتم هب یل با كجا هدیک لنا هده ههاشداب ولتداعسو
 رادصضا فی رش طخ ر هلا یمطعتراذص مءاخ هدلخن لوا یدیا
 كل درفرن و یساقلاتنذسوک(بلاغ یوا نوع را شمر ون

 ترازو نادمح رق هصاخ نیسقلوا مضنم یساجر و یساتل
 تاثح هکر د ذما مدردنوک موا داخو مدرب و اکبس نیابظع

 شعر ردقم قیفوت هک راک رهو قیفر هدکشا ره تج

 روغاو رسرادناتقدو یس هجا هرومآ رهیس نهروکهلوا
 تافالاو و نوام طح و نلشزلبا تردق لذ هلمح و هعوبامش

 رتقفدبع وب شلوا ثرسمداندزاثعاب هداب ز ت دنغدنل وا تانع

 زوتنسه ا درلرفش مدیا شماک ن دنرپ رح زوی رغا ه دل لوا
 دیا د در وج هنبرلغب نش لزم نکا ناربمرم هلبا ترازو
 یی هلاقم هنش هتسلاو راد |تافتلا هدابز دعق د و ماد رولکر راو

 ) ٠)



 چت سس

 لوصوم ییدننا.ییطصم هنر و لوزعم ن داوتف دنسهو
 هنتساعددب كموح رمنویلوارمخم یآ چ وا یدل وارا لبق
 یدخلوا نرقم هیاوقت لها لوا یوتف دنس هشو نهط د

 قل هنواكنابشاب ةاهزف شا یئاتسوب 7
 ( ٠٠٠ هنس ف یلزاد سوت هطفاعغ)ا

 انب هنتوا یدل مدا تهذم اما الو برسم زا ویدزب لوک نم

 هز نیغو دراو هسن نالاو یدنلوا بصف رادرمس هنس هظفاع
 روعآم هنسساو دکب یانآ رکا یدلوا زا درمخ ندنراک هنویدلب

 هبنف واچ یدک هلا هلئاعو هضرانع هلبا قلخ , لولب نالوا
 طبق جیسا یهولج همین بها ہہ تراک دکمه
 زلوا هجن کودو و هق دنک رولوا لولم ودر و كلولب هژمنسو
 كنیهابتس بوزدلوط شاسط نیکناو .یدردیا  هضزاعم وید
 یسودنک لوا یناط هنغاتوا.یک کودروک نیزاهجوت
 ی درراقیچرسکن انطحاقرب هج وا بی رق هبغانوارانایدزروا

 یدلک ی دراو هللا عضووب یدرزوظ رانتیب یخد نیرداچ هکل
 یدلوا مولعم هک ره ندنعاضوا نکوادروک نوصم رادقثو

 (۱:۱ دس یو دناوآ لتقابشاپ شی ورد )
 یربهزق دعتبا ںاذک یا خافرب یترازوا نامز نوج لر وکذ م

 هاشداپ برقم یدرقولطنیک و دروکر ه یک هدنزکدرامرب هدنزوک
 یسادنبعا تبقاع رای د شود هفوخ ن دنرشو ندنریهزرلتلوا
 قاسفتایدلوا ةملكلا ققتح هنلتف مع اضرف یدلاغوج ردقلوا

 یدشیاروخآی تب امروسس الف یکیالصتمهنیراوید هصاخ دعا
 لوخ۵ هنوردنا ن دناو یک كساب مخل ندلحم لوا یسا دعا
 دوجو هنالاتحادجن یک كدروتک هرومظ ےظع داف ودیا

 نیما بودیا رعفنت ندودنک ید یهاشان ولت داعس راندرب و
 قعالوا
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 نامز لوا بودیا هلباقم هاشداب ولتداعس رد ردشمل رفسس هلا
 نکیغوب یضتفم یدمهراتش۶ع | هل وا شعا هوا لاح ی اضتعم

 هکردوب یسهدناف خد النم ارروب ردن یس هداف كنمراو هبلح

 شنلواتع رعهرفسو نلوا شمتچ هرب قوب نو ا2 یودرا
 هلل وش ناه یدش رعد یدلوا یراتردق هرفسب ادعا نکیا
 یراب ییرولب روکا ور كم ردنود یواس یودرا بیس الب

 یخ دهاشداب ولتداعس رد یرلردنوکر ب زور هکلام هظفاحم

 نوجحاتکلم ةطفاحاشاب داهرفیشاب یجتاتسوب قباس هتشيا
 عنص هنن رارروب نوسروتک هلن نواه یو دراو نوسراو

 جا یرالن هل فلوا روب «دکلیوک قح موج رح یدنسفا هللا
 هني نخ را نامر نوچ | بش یس یک ی

 هریو ندنف ردقوی هلن نخ هاشاب ولنداعس رد یزلر و

 تیانع ندن سهن رخ سصم یراب یدنفا هللا عنص رارکت رارید

 رد فلج رخ بیج مز یسهنن رخرصم هدک دید یر وا هسلروب
 رک دج موح س یدنفا هللا عتص هن رارید رولیرب و هجن ندنا

 هدنراقدروب تع رع هنی رفس ناوتکس یزاغ ناخ ناهلس ناطاس
 هساراو نناوا شمو ڪو نوتلا ر دقن هده زعاع یارس

 فرص یا هدرفسلواوراددر د نسک هجقاورل دز و هر هنا رض
 ردندثلودو نبذ سومان قلوا تربغهغلا ماقتنا ندودعرايدلبا

 جتا نسرویملکا مز وش مب نس هج دیا كلبوک قح وید
 كتقو لوا رملوا ساق هنامزو نامز لواو زع وا هنامز نامز
 لاش نوعی هنامزوب قق و لو اراشع | هلوا شما لوایساضتقم
 هبت رحرب یهاشداب ولت داعسروک ذمهکررروکر رروین نسردیاداربا

 بوقلاق هرکصندنا شلاق ندکقیا ریثآت زو س هکش عا لی وح
 روضعب هی یدنفا هللاعنص موح مم نو | صوضصخ و رارولغاط



 د ۳

 ی دیا بضغ نکیآ شا م اعنا هنم اتیا هاشداب ولت دامس

 دادقمرپ هلنمح یشابرامم هناخ ردق یکی هدفارطا یناوسو

 ناجا ارهقو ارج بویمربو نیفصنو بودیا ردت اهب

 ولد ید ترشابم هتسان نوجاعیسوتكناوسو ی درافح

 . کوب یانآ راس یدیا یملظ نالوایآرهدنوکج وا ییا

 بلاجوبد قرج هرفس هنهدنفا موحرحو ر دنکم قثلوا سابق

 اذا ةت قلعتم هطرع ر مسكو اضاسقت هبترع هت ندیهاشداب

 یدلو نامزد هلا یربغ ندلحا هدردلوا تبقاع یدر وئلوا

 هکمرب و هبانفیلاع قلخو هیانب هدنوک ی ودلوا ززو یسودنک

 جد هاشداب ولتداعس یدلاق ن دکمک هرفس و ی دتیا ترشابم

 *؟یدنفاهدازکب نسح (عیادبلانمو) یدیا عبانولباق هنیأر ودنک

 یدنفا هللا عنص مالسالا جش هدانا لوا هکشمزاب هدنخ رات

 یرارکسع یضاقو ماظع ءارزو و ىدنفا هجاوخ و
 یصق

 كع هروام یتلاوحا رفس ینعب بور دتیا توعد هبیهاشداب

 هکر فس هنس وب هاشداب ولتداععس اد تا یدردتا عج نوح ا

 كلروک كرادت نوجا ها ٌهنسو قملوا تغارف ىدلاق

 مادقا ردقوب هموح اشا دمع یس هلج ررروس رد یوا

 رد بلا نم بجا بب سالب رفس ریخت یدعش نکروتلوا
 یراتخا كعوح رم ی دنفا هللا عنص نام زرولوا ربع ويد

 ردقوب ردهدرادکسا نواه یودرا رد هداز ندآربو نلاق

 .یراب ردلکد تسساتم كمردود وشرق هند یادعاو رلیعلبا .

 هسلروک « دنا کرا دت رفس هنس كجلکو هساراو نیکد هبلح

 مو>رردقمروب یالسا رکسع قمراو هم شاب رب یخد نسنا

 قیرطوب نب رارفس مجتژنکآ موخ سم نایلس ناطا_ س هک دنحادح
 هلا



A zrهک  

هک اود لوا یدیتا تند رشت یل رش
 ننلاح هتهاقم ترادص 

 نفایق هزار زو راس یب ةکیدتنا هشت پیشاب لتواح یدلوا
 :نیشاب هسروق!هبوتر | نیطاصم هکنوکب كنارقف هکر ه اتوا
 .تسایس دشا ؛هسر دنا بلط ةا هدایز ن دنعدق نوناقو مرمشفک

 لاق وب پاک, لای یی دید هلی سنت هپانک وب در دبا لتق هللا

 هب رج :هزما ناوبد بابراوپو رایدید ر دسل اهسح هیودنک
 دوعف هبیلاع ردص لوا بالر رايد تبا رت وید ردلاوحنا شلو

 ,ن دیا رو دبط ن دنناسا كنبس ینقره ن دتلود باعا ن ١

 نیک داو اخر مزوک هتسدیتاخ دارس اکا و شا کا
 ید كلوب مقاولاین رولک :هنشاب ودنکن یدمراو هنن رب لصح

 یدنکا نوک لوا هن و یدلوا دوا هدنآ یجلدب یدوحو

 یاروت رب ر لوزعم ندکلکیرلکب نداق هتوا هبناوید

 نیکوددا ي وصوم هلدا میاد م وص قح فورعم هللاح حالص

 هرکصندک دتک نویلمالس ی دا راشعا لقت هدنیح لوا

 كس شکا ولرم رب يحاص و لط هفشات د ییعوا بورغاح

 من كمك نادنفخ عاطاتس دهد یدک وا تش ن دکلعوا

 تد هعلک ن دنفخ تنا هجنرب و تارت ود لکد هاتمیکح
 یدردنکنیشا ,دنک و آ یسوف ودنکو تولد مرولک ندکقح

 با توات كل دنا شک هلع لوا هللا موس را دک یادبع
 هل رمز وک یدرونلراو ورا یدندوحو یشابو یدرروتک رالاج

 اند یدردنوک رامدا ید هننافلع هدنیح لواو كدزوک

 دفن رش عرش قول ضرعههاشدا و یدلوا ره اکو قلخ

 اخت هضرع مولطرب هلو وش هانک ی و-مرج ی قود قیبطن

 شامل :هل ره دن ها موح هو هلع نلاعت هللا ةر یدنلوا

 یدیاهداز نددعکا كل وب زویکیا هدال وا ةلاهو تنم ف کد
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 ٭ اشا دع یاهد دم دک نرخ
 ظذ را درس هنن رب و شک یو رخ تادا ره رونا
 ودنک جنا اشاپ دارعهک یدیا هرزو| تحگزونهموحرض ویدتا
 :دولهقلخو یدفح ندنسوفهنردا ودا یالآ هلناب وستم
 زوفرکسع نالوا روا هی 6 نو ىدا مانخ تصد
 لغ هدازیضاق یسک رلکب ی ىێدامادیدک هنودنهلنارثأم

 دالارصل هدنودوب و یبدسفا لّیاه یتا نودب و اتش
 مداق یمادننک كه یوم ئاشا لغو یذدنفا یطصم هداز
 نوت مقاو هدشنتام نوغرسا با نازوموقادتهک دجعا
 یدباراتثلوا عج یتا را ق راک راحو کنه ادن زاخو
 دن اضر ید تار ییاقجوپ و راب دتشلب وسم یمص لاوحا
 نالوا طقعنم نالا هکر دری و زارف هم هرز وا لاو اوتو راتدلا
 رك( هدمنصوباعاو ردحتص نانلوا دقع ه دنا فادح كص
 ییعار همطصهرزوا لاو تموت نکلو ئدیا هلیب یساضر كن ییافچوب
 لاخدا هتعوکح ودنک موق راح هلج یدوصقم ی دیا لک د
 روسرم یدپآقمفتوا صدد و هنالسا لها ی ربضرکا تالیف کا نا زکآ عالق نانوقوا یس هیطخ هعفدر كهاش دابو
 یدیاراتشعا راسب دهعتو راتد رو زارفلوق ةرزوآ زوسوب ها
 علوا ترقاع یدلوا لحم ھم یراک ید كنا لیا یاف وام وح رم
 هم یدلوا درم بويل اق هیآ یکیا هرکصندس هلی هو دناو
 یذلوا لوا نتو بیسو,یدناریهزهلیا دیعاوم رازه ن دنفرط
 ردیللوا مت |عالاعت ها رارید

 ( مظغاریزو كاشاب شل وزژد )
 (۲۱۰۱۵ هنس ردغودلوا 8

 ماقتل وا اشاپش و رد یک یودتیا تافو افا موخ رع
۰ a 

 يا
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 هثب و رلب د>ا ررب درب بوروتک هنب رلکوا ن راسسو قدنص

 ندنشاب بودا لیګ هرللاج و بودیا عضو هراقدنص لوالاک

 لروکر ومس هنخن ه دا ز ندقرق رابد روتک هنارس نالق هبربا

 بانا لروکر ر نوجا ماتا ند تج و تق ش لاک ی دقیح

 هدعب یدتیا نام رف هلا ریست هب نیع ریو ن راجا اما بودیا
 هب وف و دکل نکا ندرافک مس "ییاواو قدنصو تیس ترد جوا

 ی دتا شوح یساب ردنجسح ید « دنا یدعیح ندنعا ونا

 * دل لوا یدید كرب و نی ررب هماتیا نب رلکوجوک لا 2 رانوش
ید زا نیل وب رب قح الفص نی رلکوس رهاظ یدلاو مرابتخا

 م د

 توط كل دددم یخ د هداز ییا ی دقاب هللا بضغ هع رزوا

 ردمالعویلع یتسضح لاغت هللااما یدرصانغا دود هدنماقم

 هدف یدبا شمری و انفرب هرقفو ینافو كموح رم دقوب عذک

 هکم دلیبنیقحن خد توب و یدیا لکت ردق كمجاربهز هساکرب
 دم وح شعار دنا اقا نیدوجو ودنکه بروغا یب وبحمدآ

 ن ذنتم دخ نوکر یرادقم هنس شب نوا رظن عطة ن درعار

 زیکا ه دنحا قلحمدیایحاصمیشادزارءه داهش مدلوارود

 نامز ره هکلب م دعا نم الکی آر ه دعرع تدم مدیا یطاخم

 هدایز اجر نیلاصعلا بر بانج نامه مدیا یس  دنمرش نطل
 یریغ نداعد زت دخ هرکصن دعس هیلبا نر دلخ لخاد بودنا

 3 داکد

 (هسورگنا هنب رب ودنکاشاب دا ممر زوروربم موحرح)
 (۱۰۱۶ هنس یودتیامصهیلاراشمو کودتا رادرس)

 رعاش ه دنغودلوا كج هدیک هم یرورضلا نوح مو ص

 ( تیر یک کو دید یبلج یپسک

 * نخ راتیدیدیدیا روم ام هکنک هم ٭
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 از ويد نوسروک یرلاحو نوسلک همت دایعو نوسریک هتجر
 ههیمشناد دهاشداب هجاراو موح رم یدنفا نو ز وا یدتا
 مول شما نذا ندهاشداب ولتداعس بور او و شعد مراو

 یلیخوید روک نلاح كموح و یدک هکیدیا رهظلا دعباثلثلا
 نیدعلوا دامګا هزملاح مزباغا یخد موح رح یدتیا لاکب بویلغا
 روضح کیلوب یدعال» یهدخ کودتا هد هلع تلودو و

 كرام كهاشداب ولتداعس ندن مرديا اجر هيل وا عياض ه دعح

 یباص قلا نس هید رد هجرد لوا عیصو و نس هوا نیکنا

 جان هنسوف لبا یرلتوب راو مع جات هن دوس یادش

 نتافاکم ر دقلوا كيبقح ترضح هسردبا ناسخا هنره نوسعا

 هب ییهاش داب ر وضح تودنا تقرافم ندموح م اغا نوسلیا

 ی ډاغخارل ررویب نس راغا هن ءاشداپ ولتداعس رراو ویلغاویلغا
 هریک لاح هزروب «دیکكلرب زو یک غاط هرقرب هل وش مهاشدای

 . دنیریهس ردکل وا یخد هاشداب رید یدنلی یردق هنو یدنانیا
 قوچ هجو برب ز و رتوط نی رب كلا مهاشداب رید رولک خد یرب
 نوجما ین راصمرفس یدعن هله رر و باوح نسرردشک درب زو
 شيو رد اما رر روبن ناوسنعلوا ضرعت هننافلراس نوسنلا
 روک ن درلیشاب یبوبق یک یغودلوا رب زو ملاظ یرلکدید اشاب
 كم وحرح ی دنا مدآ تعیط دالح و تقفشو جر یهکاشالیع

 یدرذنوک هنم روش رق نکر ولکنددارغلب یعاتیا ضعبو یتافلخم
 رفسو یدردنیا هنیارس كموح ع هب بوروتک نس هلجو
 ويد هذ رهاظ یت دلوا مزال: هماستیاو ردمزال هزکوقیم زاول
 یدوقن یدلک هلی هبا هداز یسکمآیسرباوی دلآ نذا هما
 یدیاراو یرمغءسورغ یرادقم كلوب زو و نوتلا كم ییلازوب

 نی راراکداپ و باوئارب اسورلپدتا ضبقینا م دقم ند هلج
 ق دنص
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 یدتک هرابه مزوس نی هكا هع یدتبازاغا هبهن اهب و رذعو

 شعسالوط هب ی راوج یاس ورا هلغلوب تەخ ر ادعمرپ

 ك اک ود شعسریا ا تماطش كیا: هت سا سکا تبخر دعاجو

 شعاراک مات رهز دن وح رح اما يدب ترشابم هر هل اعم ضع

 ی دیا شلوا زجاع ندقیوپ هارو شناور نیلع ۍتاباوا یلاو
 موپ سپ یدیا شلا نس هتجب را بناوج:توم مالع لابو
 ناف لاع عادو  ه دنتقو قارشا یدیا اسعپ الا مون هکر وبرز

 ةعشاو ذجبر هیلعیاعت ها ةجر یدنیا ینادواجیاقب یوززآو
 اعطقو نبا یلکوکو نورد داسو تلص تی اغ موخر
 دافتعا لاپ و ئر ندقل شو رد دوخو ندنکو قو یزورغ

 یدیا م دآ عیهس تیافب م دق تاب دنزوب ادعاو داهنشوخو

 یادبا رب در دکاتنما /یشخیف تیع. ه درهابظ تزوص

 ادعا ه دنش اغر یربغو را و تساعز و دنعف نوعشاالاو

 نادنوتلا كس یمرکب هنعالسا تاررغ تولا "لرابم ودنکو ندبج

 یدنارزقم کودتا معنا هیانز
 ( هکرتو ییاستیا كموحرح) ۲

 2 (رد هدنرکذ نافل و) ؛

 کیک فی وش طخ مدقم نوک ییا قدی انو طوس رم

 زدن هیت نوک هک غوش نسرابآ شون
 نما دز نت نا اخر مک اک
 یردبا افو نمرع هنوکل وا قنا مرسک نوکر وا ةرزوا یرحا
 نولت روس داعما لاح هذنامز لوا وا ه دنااب م دلوا هدنوابرلب

 هاشداب ولتداعس هک موحرغ بناک نوز وا زهظلا لب یش هترباو

 :یدرید لغوا موح ع هک هنساغا وق یدیا مدآ نیعتمرب یمولفم
 تودیا دضق نباولو یدردنوک ید ر دنا راه ظا تب ه ذا زو

(۹2 



 تی نو

 هکر دبا لفن موحره.اشاب قاب یدنانو یدشود بولوا شارف
 یرلترضح ىد ذا هللا عنص ماللسالا حش یربتفوب هداننا لوا

 یردپ و دنزرف ةغالع هليا موح رح رل ث هرو ب ودیا توعد
 قفرغاح یشوخرمس نالوا ماد کک هکیدید هل-فلوا یماعدا
 اشف ای 2 سسو ون هب د اکسلکده.: نان نلهعكنااما مدرسا

 هلی دب نید یب یرلکدید لاشروب نالوا ةن ءان کج نیم دیا

 یاد دکر دذا دصق رک هک الها بو دنا دخل ارهز هر هنفح

 یرفاک لوا دنا هاکا نتا ود دم راس و شوخرس نالوا

 مدآرب نادسراخ رکا وة: قحرررویب رانو سغارغوا راهنیز

 ویک نشود هلنا زمرخ م دید ر دیا رابعا Ea هزوتس ےب

 زدهد؛دهرانم ضرف قاهاوخ رعخاکآ کدو هدار۶ >عارغرب هلون

 نکل تسخن موخ رخ اپ قبرا دیا دیک ات ود هلا دیقت هتسلا
 یار دعا تر نی اھا راب ددروک ت ھا ی
 زادةهرب تواوا ل ۲ زتوط زو دهه ید موح ص نکس ناوک

 هلخ»اس1 وا كتسکا راک ر دک رولک ندرشط و ید او تم

 قا آیدا هدورگا ید نوک جاقرب و ئدرک هنناربس مرح

 تبا اف نک شعا شدربا تا :اب یزعو ا اض نجا

a ۰ن وسر و "ی ەد ودنا را خا لا ترول ولد رد,  

 ماظلوا زرردنوک نیشیشاکو لب رایجوتقو رولوا بااط وید
 علا لع را ؛ لاو عا هتنیا سواد کی شناداور هسک هوا

 قارا دۆ دنا لباع نوملد"لاطاقررژتک یوم رراو

 نوهن اظ یه ردا" توعدیاشاب قاب هد یدنفا ها عاص

 كدروکهرکص رزرو شاشا نیشا رفاک لوا كل دلوا دنتمو مک

 ود مادلوا كل اله م ناب و یدتا تنارتس رهز هه وخ زه

 یدناکهدلم لوا ید لاسعترو نوعلم لوا یدلسشاب هداب رف



 تب ۳۱۹

 دالوب ناجو یدیا شعاا رلتنم هغلوا هطساو هو دنګ

 دما تیدوع نکا دلا قوف ینایغط هدبلح جد كناغوا

 اشاب شی ورد اما یدیا شعبا اجر یتماقبا كبلحو شمردنوک
 یشادنرق یچقانرط ب ویل وا عناق خد اکوب لاظ یراکدید
 قهدخ قوج هدنهف نوغزسا هک انا نیسح یماغا یرصکی

 م دآرب ردیا ناج لذب هنب رغوا كموح حو یدیا شعبا قیسس
 ندةلاغا یدیا ردا تبح یک یلغوا ید موح رمو یدیا
 مو حس یدرب درو نیکل یکبرلکب هنادا بور دتا لزع

 یزوکر روک هکلب نلغوا كرکلوقوب ندنزوپ اجر ههاشداب
 ندنشودهل ماكهاشدابنوسنک هجزغاب هللرع ردیلا رتوط

 هن رزوا صینت نکلو یدتبا اجر وید نوسلر و بصنمرپ
 هددارغلب و راشمزاب باوج رولوارب ز وس ه درلهاشدان

  ینوبطس هیاغا یطص» ولاشاپ داهرف یشاب یوبق ینیما لز
 خد نوجا كلارا شهر وب رادصا فی رش طخ هنغاهس

 رروکق نمدخ كناو ر دشعلوا نییعن هنکر ادن هربخذ «درفس

 نمدانق قعربا ن دزکل وقوب یروم ردق وب ید رم دار

 ییرتکب یزعاهس هني رزوا صا یدردزاب وید ردقهرق رلوق

 كم وحح هلج هلیس اقلا كلاظ ل وا راشءزاب باوسج ود

 راددرونک هدوجو ینآ هبسب اهن یسینع رم فالخو الخ فرط

 (۱:۱۰ هنس رتا رص ۱۰ یف ینافو)
 هم وج رج هلیسساقلا كلاظ لوا ندیهاشداپ بناج نوح
 تروص یدتبا ثاربا بئاصم ر دقو و ضرع یسک ر دقو
 نوکو یدشا راک هننورد رطن عطق نشر اینا هک هد رهاط

 رسا تبقاع یدنوط زوپ هنوف یتسعض و هفعض یوق ن دنوک



 تا ۳۱۸

 ماطلساب راب دروب ن دغر دیک همجک هلهزب هدنس بودیا هجوت
 ن دملا ظ لوا هرکص نادنا مدید میم رلبربا هیهربا روک هپاح
 مای یهاشدا ولئداعس ور ن دللک بولوا یدصتم هباوکش

 نیکو دیا یسساکو بور ندنامز ردقوب مدیا شا عبات هعآر
 مدردنا ن دسسوب هسلا مدیا ارادم ر دقهنره مدرولب ید

  هکسوا مدرونک هنایز یزو وب زونههتشیا هکیدیا لوا مدصقو
 یسوا كدارغشو بودیک هلیسسالا هوارد هرکص ن دقدراو

 ن دنژوب ن دفّرط لوا یخد اج وب و مک هی روم وکم ندنناب
 هدەجگ یخد زوهلوا یفالم هللا رکسع یکیا هدننلا جب بوک
 لصا ید یدرولک ی نکند هنمهباقمو یدرولق ی تکلع

 یصاع هنن زازا ارادم هنموق راجو هبییافخوب نامه غوخ
 كش زوک وید ردیکه یابه مکما قلاب یکیا نوا نوا رردیا
 شمزاو موح ص جد هداقر هنوا رکا اما یدکود نیشان

 ققاوا یس و رکنا هرز وا کو دید اشاب حوصن هکلب هسلؤا
 وخالق نالوا دشا «دنایغط نادالج «دنامز لوا یدیلوا

 نکیآیمیکی رلکب لوطانا موج رح یدیانوعلم یرلکدیدیلغوا
 اسا دنفک یادبع هلغلوا ه دتمدخ كموح مع هدنهاتوک

 تقلا دیک هو یدلک یسهما تند وبع تاذلاب ه-هوح صو

 رکاو شعد ر دقوب یلاقحا كجا هم اطلس مر دیا مسر دیا

 یرانلوا هنسمان یلالج هلج نکسرروب تیانع قاعتسرب یدمش
 سفن رقاط ةو علقو مرولوا دههتع هکمر ونک همرژوا
 بسانم كار و ید دوخ رکا مر دیک هزکو شرق دخاو

 ولد ع یضار ہزکو دروب هد عو ر دملعا اطلس هسزلروک

 یسا دک نسح یاد یلالج یخد كلبوع لیوطو یدیا شمزاب
 شا رلتدوبع ضرع بولک یرل,وتسکم هیاغا یدربو هاش



 ت ۳۱۷
 هک رپ نا ردهزال كاوا رادرمس همعک كنس هاش داب :و آدامس
 نکات مع كو دنکو هللا كسردیا رادرمس یک هنو ا

 دودا هت كج« درک لقع نا ھه كا هوح رم ارزو زوک

 كهاشداب رها رواوار هو نارحهدنک ګدا ههادنلانو رواوا
 لارق ییافجو ینزاج سور کا هکر دذیما هنسونالاو رد

 یرفاک مو هوا حالص و مص هرزوا دارم هلی سهرع یزو هظ
 ردا نجا هسکعید هل هک جا یر اک کند وا هک ادا
 لر دبا نامزف ل وا ذکر ا دن هرز وا مرا نامه رارکت ولوا

 هدنیرپ یرب یشاب كنیزوک ی داک هنیارس نوچ موخر
 یسهظحالم دن هدا ی در دا نم رب زا رک ید رد

 لوا اما یدل وا ك فد نکا یدردزد هرب رحم "شر هتسا راو

 یسارباید؛ود ند الا ههاشذاپ ولت داغی لطاعو لهاح

 اکوب ماطلسو ی داک هنتسهشهن قارادرس«اشاپ حت وص

 یدید نمسررپ و.تجز هزکو دنکنوعنو زس رکج لا نون
 ب و دیک و زیا لازم یکیارب و مزدیک اعم ةلکس هدش و

 نس هکچ نیسهقیاضم هربسخذ نور هن مر دیا كرا دن نکهزاول
 نررفس سور ڪڪ دا هرس نسهروک تجز ثعاسرب هلو

 كلرکو راراک ةه دخ هلجب هک نیهدنا تهدخرب هرببسو نیهرودشنوا
 نکو زرا هدس ورک! یلاعت هواش نا ید هیملک هرکداب یمدخ
 هک دتا یقازاون رطاخ و قارا ]درر دقاوا هل ابو هیسلاق

 ندنوک لوا بوک یدسلوک یزوک ی زوی رادقسمرب كم وحسم
 حوصت هدنیح لوا نامهو یدلوا روصتم و رةظم نامه

 یراپکب رلک: نالوا هداتب هوا هرزوا یدد باوص كناشاب
 یدللوا ترشابم هنیرپ رج هفب رش ماکحا ةماکح ریاسو

 هربتفوب نوک لوا یدلواررقم یلاسرا رامدآ نیعتم و دم و



 بس ۳۱۳ تس

 یدلبا طب نس هنب رخ یشان راد.هنب نخ ندهاشداب بنام

 یاوحاییلرادرمس روب مو یدیاریشکت یاغب یلام نالک هروهظ
 ردع قیس ه دالایمادقاو تکرح هدوهنو:یارهناو
 هرارکت رد شد زاب ادرفه بویهلوا زاتتعا هه زات یاباو تاهذو
 بصن نادزتس هنن رادشیلاع ربزو رب هم شا ردقوب تجاح
 ه هناتسا زونه اشاب حوصن نیغلواندتلودو نید"همزال قفلوا

 هتهیلاراشم یدبا شم د ووا زونه هترازو ردصو یدناشمک

 را درس هم هلا ترازو ی وا بولوادصق رایسسب مارکحا

 مزالرب زورب ځد هنس هظفاسح یرلپلاب هنوطو یدئلوا بصن
 اناا ماقام نیغمل وار یک و ریغصیاعدم کودبآ

 یدنلوا نییعت

 رم ع یدو راکت هججو
 ۱۰۱٤( هنس یغودشلوا نییعت رادرس)

 ییرقت ههاش داپ ولتداعیس یدیا نادوش هکاشاپ مت وقت

 هسلوا هشناجرب لاع قلخ نوتب ی دبا شمراو هیده-جردرپ

 كپناوج یش ادنرق هرکص یدیا نادنچ دص یزوسرپ كل روب زم
 لقن یسودنک ديا شلوار رحم هنس هپ ولا یبناج ز وب رغا هلبا
 هاب نسود شک هاشداپ ولتداعس ه دمایاضعب عب ید ردا
 یس هنربا ىدا ر واوا لماع هلی اقلا كناو ر وقیلا هد هصاخ

 كد ردییشا تحید رولو روهط رطع عد اخرت ذیال كدرروک

 كناوهاشداپ : ولتداعس نامز رهیراترضح تام هدلاو

 هات نیش هنفج تكلهدلاو هكا تفلاسخ هنآ رو هنیزوس

 هداس هدازآ ندشغولغ مولعم یلاوحانیناوخ شعا ررب ونیع
 هلی سا قلا كروک ذم سد شع اردیانطهاوخربخ هلفلوا

 دهقاشلا هدک دربک هضرع هرزوا.داتعم رم دنفا موح س نوکر

 ( ولتداعس)



 — ما تم

 ن وسلوایسو دنک هلج رظان هن هلاوح هل نوسسنا عي ز وتوب
 مديد ر دیم Seg ۴ : اط) باب ید, 1 هرد ینا هبا یزکت نانه

 دوخ رانوب مردی فقوت رادملس جلا هفولع یهابسالنم
 نرو حص هب یلاصن ها خدزب یدید راردیا ردشبلکیلا ندرپ رب

 عب زوت دانش هللادمحم و متیففتيا ندهعتسم قب رط مکیلوپ

 یدلاقےقح ه دنسو یدمشبان مدارب همهاد رخاو لوا هک مدتبا

 هکع اررقمواقنا هب هلباقم هن موح شوج مغیدلا نیصنمو یدع د

 تاود هکلب یدم راعیج هشار هدمهذ ی دتنا ماعا قوج

 عفاو كلر و بجاوم ندریرب کو بلا نیک ده یدعتهدهلع

 تو بتک  داحوپ هوان وب هلغلوا ندرداون ىدا شمالوا

 بحاوم « دان ز نن ددعقا لو ییلا زو نگلدتا عب زوآ ز یدنلوا

 تاب شات 73 هدنوب بیارغیدیاقترا نذکیبجوا هایسنالا
 یکیانوا شربدتنا عیزوت ند هجا كوي تزد هرکی دهشور

 نکسقرف هد هیهاتوک اتشاب دواد یدقیح ر رکم یک كوب

 كراقح وب یدقیجررکم ها وب شبنواشععیزوت هاو

 همظعارب زو موج یاوحاوب یدیاهسقا كيیدب یررکم قحا

 لر دیک علخ ید هبیدنفا میهارب | هدک دتا ضرع هداز ىکا

 رلب دتناافتک | هلا یرب قجایدید

 a هم كناشاب , حوصنویافو كن ەدازەلاغيح)

 (۱۰۱۶ هنس یف یودتا فل « هرکصیعودلوا)

 کک دا اا هرکصندکد تبا تف یوغزسا موح رح

 یدلک هتداعس هناتسا نوح یدیا شلوا نوذأم هلغلوا بلاط

 لوالاک هنو یدئلوا مازکاو تر هدایز ندیهاشداب بناح

 هدعاسم هنصوصحو روما ن مزال هاب ورکا

 یدلوا دراویربخ ییافو كنهداز هلاغح ه دانناوقاغنایدلروب



 تن ۳۷6 س

 (كناشاب مضخ و لغ كناشاب ناسنسینوص)
 ا هل ردهدنرکد یغودلوا ماقما (

 تیاهنو ن دنر ورغ لاک للذتلا بجاو لی وع لب وط ه دل وب
 هب و دسنکو شم ر دنوکض رعرب هنویاس# باکر ن دنرورش
 یولتلابا بلحو ساویس هنش هد رم یکنارب و قلاا لوطا
 هغو | تالستم هنکاسیدابع راس كهاشداب ولتداعس هسرولت رتو

 قوص شعارادهعت هغ اة تغارف ندرورشوداسف دعب نمو
 یارب و راضحا هنو اه ر وضح یب وتکموب راعو تربغ یی,
 هانش داب نسب شا باوصتنسا | نيس ر وتب رایتخا تحلم

 ندنتلماقمتافبولوا روض: ندنکلزىستربغوب كنيفوصرويغ
 راشا بصن ما اق ییاشاپ رضخ هنب رو لو زعم

 (عبزوت بجاوم ه ددارغلب ربقفوب )
 ۰16 ناد دا دور حک د رکی دلتا )

 ی زی یدنلک ه دارفلب نوچ هرکصندنتوع یرفس نورا
 چاق رب یدلرب و فارمصنا ندا هن زاغا لولب هلجنو هنساعا

 اضتقا كلربو نیطسدو هلکع"ربا بحاوم ن امز هرکصن دنوک

 لاو یدلکربا هدارغلب قلخ كلولب نالوا ه درابلاج وب کا هلکعیا
 ندفرطره هلذلوا داتعم رظان یدررب و بناک یلاواغاقلا هکولب
 هتسلباقع ه داس و یراوسرتفدبعوت یدلک هاجر نیمز الم

 هب ورګا م دیا دیقم هطاصم هدناوب دو مدیا قرص ندرب رب

 راد رتفد موح رم م دراو هنن زا روضح نوح ردشا توعد

 نشر هر دنفا مو رخ یدیا هززوا نط نسخ هرعخوباشاپ قاب
 مزال مدآ نکس نوا هنعیزوت بخاوم هکو لب تلا یدع هکیدنیا
 ی دنفا ممیهاربا نیا انو زم هنن نخ مزب هزسرخ نکس نوا وب و
 یحدیحا اوم هاج ردح هلام ل هلن نکن ا نوح کل او3

 )ول



 سم توپ

 تم ۳۷۱۳ =

 هدلاو قحیدل وا دیفم رابدتبا ناب, نت ار وذح ی رمضو
 تغارف ندرفسو هئب یدلیا تافو هداشاو ید ناطاس

 كه اشداب ولتداعس نم دنفا موح م رقف دبعوبیدلر وب

 نذادکهتداعسشناتنآودمدمروسزوبزون هدننرلن واھ تاک ر

 فی رش طخ هکمکو م دیا شمک لبا بتاکمو صلت نوجا
 شدفچ ند هناتسا شماکاشاب حوصن ہکنوکل واو مدیا شالا
 لاقحكماقمگ اف هدنسس هزاخ سجلت زنم لزوج اتعلادهب مدیا

 ن راطقو تاود كودك یدشس یدک یسم دا یرار ولا

 نیغدلوا هرز والاوتموب لاوحاو نیراکدل ر دنوک هک روتک

 این
 ( هیدسو ر كهاشدان ولتداعس )

 (۱۰۱۳دنس ی یراثوناهتعنع)
 هس ورب و یدبا شر دنوک دی هسورب م دق اشا نسح ساعت
 فی رش ار للا لع هدلح وب یدبا سملو ا نیعن هنس هذا

 ه داوز و دازورتهطت نرلبارس هو فک نقوی
 دراچ وا جد هاشداب ولتداعس هلبارثک یس هن راضحا
 هتس هلکسا هنادوم نودنا تع نع ن داوبناتسا هلا هغرداق

 هن راه ضاع یارېس ةسورب بودا تد رر بالا مظعو رای د قیچ

 ر وضح نوجا هر و اشم هلج یر او رابدلوا لسخاد

 تسارف نادنح هداشان نانس قوص درک راز لک ه هر یهاشدای

Eهظف ا دن عرق دوو داق هر در بول وا  

 راد درب و.رارق هکمردنوک ی اشاب دواد هلی ااشان حوصت هنکلع

 هتتطانسا راد غ هزکصن دق دتلوا تكمن روکش نوا نواو

 زواج ندنوکح یرکپ یرابالاو بانهذ راپد رویپ تدوع
 . یدیا

e 



 تیم: ا س

 یدنا ناتو ریت>رب اب وک یالکر ه هریاکا ن ابز برج تیاف
 ندکبنایوس هلیسب رید كنوبو بوزپ ندناداشاپ ح وصن لصح
 یدربک هجان نوخ پوند ر دکب كمرب و باوج هنس ولوا

 م دقه ن دنا یدروک نسارچ هلهجواوا ید یسودنک تبقاع
 روهبشع نالوا شات شواج ه دنداعس "هناتسا اساس جد

 لد اضع هدهسنوف یواح دع هداز لع هرقف فراعتمو

 شواچ دم روب رمیدبا شا بلصبیسالبو هاننک ںیم دنجوا
 نیداراو مکیدلب مزب نکلاب یدیا م دا لناقو هل اضرب ید
 ا نا نامی ورک
 یدتنا بلص ی یهاتسرپ ه د راصح هجملا ىدا شار دنوک

 كرانوب سب یدروک نیسارج ن دندیاشام حوصت یخدلوا عی
 نوکر ندنفوخ قفلوا تازاسحم ید هی ودنکوقلروص ینا

 هدا اب نسهیفسو شاک هیوا شا ها رافلبا نامه
 نافط رای السو شمیچهم رف یهاش دا یصق بو و دشاس
 هلکعد نکودلک نوعا كعا ضرع نمادقا دین مدع كنارزو

 ل وزن هوا رصف ددرتالب راشعا ضرع ههاشدا ولتداعس

 رکنا ترنغ ردقلوا راشم ردشولوب ییاشاپ حوصن بوروی
 هک هی هسورپ له اشداب ولتد اعس هکب دعا تاملک زما تربعو

 ءار زو هحاوخو یمالتسالا مش ه دنیج لوا یدلوا بس هنن را

 ررر وی توعد هنواسمرصق یررکبسع یعافو مابطع
 یعالکره كناشاپ حوصن راررودشلزوب هلا اشا حوصتو

 كلر وکیرادنرعس هیهسورپ بولوا یرلنوباب* عبط لوبقم
 بودبا تدوعزونه نوپام یاعود هچرکا روئوا نامرف
 ۱ شمچک مساقزو رو ی دیا شعالوا لخاد هب هرهاع واسر

 نکو دیک اب ر درتس ناواو نکو دا هرطاحګ یرفسا رد ید

 ( یرغو )

n O O ها 



 بس ا س

 ییدردتنا لینک مالا ن راصاوشو بودیارتزو هرکصند هتفهر

 قدوج ظفاح تودیا لزع ی اعشاب دوش راادزنفد سابو
 تحاوم تولوا قوقو هدعل رادرنفد نکل ی دردتا رادرفد

 هنرن رب و یدلوا ثعاب هنینلتق كنودئک هلغمالوا رذاق هيما
 ۱ :یدلوا ماقما اشاب نانس قوص

 (یسهب را هی شاپ حوصن كلی وطیالج)
 ( ۱۰۱۳ هنس یمازهنا كناشاب حوصتو )

 ندرایلالج ندفرطره «دقدلوا ماش اق اشاپ نانسل قوص
 لیلذتلا بجاولب وط ندفرطرب یدبا رولک رایج دان رف ایلاوتم

 ولچوص نیک د هغاا ندشاب یرلکدید ولچاسص.ن دفرطرپ
 هتکلم هطظفاح هتملا هلذمردلاق ساب قشررب ندهحانرهلصح

 دواد دلکعا شرع ههاتشدان ود زر نمد ال كل ردنوک رب زوزب

 نکل یدتیارماود نوسقیج هللا یلعو راد روپ نیبعت ییاشاپ
 ولد ردم ولعم ن دل وصو هراز و ر دص زونه مردف خدع ےب
 ځد هیاشاب لع ناهډ مک هدنبح و و ئدتیا نا راذعا رازه

 ادرس هد ن زرکسع یوطاناو .یدنا شارپ و قلنا لوطانا
 یدعا یدیاشلوا روم ام ,هغمردشلوا هر هدازهلاغج نالوا

 .حوصت ار نون الوا هدنش هطفاحم هش هتوا هلی یکسع یلوطانا

 یزکسعندنا بولو هلیب هدایقشا عفدو تولوا قال هیاشاپ
 ح وضد نوح یدلوا نامزد ود هرودنشلوا هب هداز هلافیح

 دن رزوا لیوعلب وطب « دنسورک نیداو الوب یدراو هاب اشاپ

 ند هلججاشاب.ح وصنورلب د تص یکی راقدلوا ةلباقمورابدزاو
 چک نوچ ییا رارف هدرپب هک هراو هر هیهاتوک و رارف م دقه
 دل وا بس نس هما رنا وی یدلکه ر هيهان وک رهبتع یج د ناهد

 موج نماشا لع یدروت نشا هک لوا یدروا هیهعلد ود



ON aتا  

 قوق یحوق هوا یودزا هرهزور ندارق ن الوا ه دف زظ

 هکعا ارتشا.وراو هیودرا ید رکتسخو یدبا رولک هرمخذ

 شیب هزات نوت و نوت وپ يرانژوع یر راج یدیا رالک د جاتح
 نس هلوعم هرمخذو هوم عاوناو یرلکروچ راجم یراکد ید وسج
 یهو یدیارززدیا .تنم وتد كلا نور ود نڪ رد ا رداح

 هرزوا كکود یتوغ رسا مالبسا ارکتسع زونه نیک دنیح لوا

 تعاطا"بولآ ن را دغاک هری او تولک اب اعر كولب لولب ی دیا
 وعطح رج ناثلوا انن هدنرزّوآ هنوط هدلح لوا قحیدیا ژردیا
 ید و دناترلنبشا اش تولکرایمذ وله کد داتتسا للا قزق

 نو وقو هنود او لیمو کی ججز ها السا اھا

 توراو هناخ زویترد چ وا اشور ااش و مادکمجک هنتسهطا

 یلوا یدلوآ رهاط دست وب اراذدمو:لدع زانا رات دتا نطو

 نا یل ناطالس اکرتو راهساواشعا هل وب ید زعرا رادرمس

 هنو رزوآ ردق وب رازفس هنر هسلوا شوک ی ید زدتق رطیزاغناخ
 كنلود ند یودع یر م هکلبیدرزب ندنرلناج یل خر کلن

 یدرزا نی رلشا

  (نوصوب قلاب طض ء ىج راص ماقم اق)
 ده دتس دیت یودلواماممت اقاشاب ناتس)

 KE TEY O RR a شات قیطصم هی یوم

 شاب هطوا یکی تودلوا اقم اف ید ایر نادرمهرپ ه دش هدو

 یا بوراقیج هل | ترازو یجچوا نیاشاپ د څی رک نالوا
 یرصم هرکصندیارب هلکعالدق لوق هدرصم ییاشاب مه اربا
 لوزرعم ن دنغلاغا یو ھکی هکاشاب ساقنو یدردشا هیجو

 یاشاب دواد ندزایشات ییوقو ید ردریو تر ازو یدیا"
 بوذیا هنعان یب رلکب ادا ییاشاپ نطضم روخآ ربمولناولوب و

 ) هتفهرب (
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 تس ۳ ۹ بات

 نیت یکبار ندنسنس ارعا لا وز و یکی راکټ هتشوب و
 هر هلباقم هتکتلص و تاب دسالوا هدنرقدراو هراوب وا بوئلوا

 رلیدتیا ورفرمس هنبربماكالاربق ییافچ وپ هرکصیدیاراش | باتش
 مالسارکسغ ندنراف وامغب نکل رایدلنا باب حق اهرکو اغوطو
 هنس ةعلق راوب وا ءدنسلح لوا راندنما ضحك هل فلوا عوتم

 یا یاقچوپ زونه نکل یدیا نکم یبصن یکی راکب رب هتکلمو
 نونسلوا تدورب ثعان هلغمالوا ه داد رارقرب ظورشو دونهع

 نالوا تدتتنم هننرافکه نگو عالق نابلوا عیات رایدما ناوحا

 اشاب ییهاربا هجرک ارلیدت | تزاسحو تراغ هلج یعاقن و عايض

 قوخ دنا دو یدیادلا قوف عانغ « دنرکسع یی هل
  هلغلوا یراوح برق هواه یود زا كنو یدبا لکد صقان

 یلاخ ندکمک بوراو هلیا هروفوم مانغا هروصتم رکتسعلضتم
 یدنا رالکد

 بایرا لوس ملاع فیرش لع (:ارادلاو لدسصلارثأع نمو)
 یزاغ ناخ ناهلس ناطات رتا هتسرب هکر دنشورو هاو هلوقع
 ثعاب هستعاطا كموق رح ییاقحو هلغملوا لولس هموح رم
 هماللسا کنلسف:مهاک ناب دنس وا هللا بهو و زاب دلوا
 یهاوا یرارفس ساو رکنا یدلوارسم تاحوتفو تاو رغ ردقوب

 چ وا یدنا لکد لداسعم اکوب یس هلج یدیا رفس یهج وا نوا
 هتنعقدرب و هلتا ناو ارف زانا نکشسع ناخ ران ات ةه فف د نرد

 هزافکی دلاق هنس هظفاح دحرس یرلازرمن هنسرهو لغوا

 رهق خد هرگحر و رابدما رهق یر شعر شعلکد هبت رمو
 ند هبلغو رهق هد هکر اسم هنسوپ رایدقآ هنقب رط هبلغو
 مثثفم ه درفسرپع ان هلبا هبت موب مالسا رک عا رظن عطق

 راوت وا هلفلوا تلاسخساو ارادع هان اغر ردراثخاناوا



 بتا ۳۰,۸ بن

 6 اوا شوشرس لکرک یھ نددنسارما نیانسوپ)
 نیامچوب هنم هئس قب یرلکدتیا تراغ نیرفرط ج هليا
 0 E تهاطعو واج همالتنسآ نکسع ناروتسشا

 یتیرکسعرس مان لکرک تمعن ن دنسا عا راج ہلکا ناعیاو
 هتف تو دنا رومأم هتراغ نرلفارطا جو روبع ن دهئوط
 اتش ا شوج رس یسهداز هرب كم ويح رع یکی رکی
 یرایزاغ كنبدحرس هنتسوب و یرکسع ل دحرس لوا هليا

 تراغ هبت عرب یرلتکلم لوا بوراو رکسعر دق كيب یعرکب

 رونلوا لج هی هغلابم هسلوارب رحم و رپ رقت هکرابدتیا تراسخ و
 هعتما نانل وا اب و رسا نانلوا جارخاو ی دنا رقلوا دامعا

 راح رکا ی دیا نمک هباسح هکندتا ریثک هب ره لوا لاوماو
 لختاد بولک هنن ودراو یدیا سعرا تعباتم هر ودنکی سارمآ

 هرلنا تمعن رو نم یلغوا اکیو یلغوا نیرز قجا یدبا شلوا

 ورفرس هغلوا تسد رز اکا هلغلوا تس و نود هلا تبسد

 هل لرکسع هلجب نیرلنادوپق شابو نیرالکداک ندنرکد غیا
 تکراشم هامغلو تراغ اعم هلا مالسا یلهاو ی دنا شعتوق

 یررکسع مظع كهچ هنب رارزوا هعفد چ وا ی دا راشع |

 یژرفاک هح ولشاب وللبقوحویدلوا مرهن هلس هدنجوایدلک
 تزاسخ و تراغ د کا لا ی دلوا رسا

 نایلس رم هع جا تین نانلاو یرلماقآزوب نالک هدوحوو

 هچرلا هلع یدیا شلوا هدب زاغ ناخ

 (مالسا ارعا ضعب لبا یرکشارسیرب كن یاقچوپ
 را هنن هلم هنس ق تزاغ یرلک دتا ه دف رط زا وا

 راو وا هلن | مالنشارکسع نیرمآ مان كنرف یور ندنسا را

 كيجاغا ليج ن دمالسا لها یدیا شا رومأم هش رافرط

 (و)
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 هج وا د یکیارب و قعاس نوبوق یکیار فورغ نالو
 را خب رع یرکس ی رغو مدا یرکس یطوق یکیارب و كنقت
 مدشا لاوخا ل اتو تورا EE هرکصندنا یدرو

 ةنمزاول en مدیا لکی ه دیک هزاتتسآ نوا هرم کوچ

 قوج بخ ول مدعراو علف رازکت مدلوا كم هک ماجا

 نسخ هرق ن دف اط قاحوا هاو یدژولوا كعا ادب یدنربف

 E توس هکر دا شو اح كح وک ه دنامز لوا کا
 یبوق كم وتو یارداغا رش > هرق عافت ن دقلشاب

 هنداعس ناسا نوح راب شوق اعم ناغارضخ یسشاب

 0 فیرشت نس هطواز هدارهش هاشدا ولتداعس قدزاو

 قدلوا ف الع هدتلحم لوا بوربک ندنسوبق هداعسلارا د

 ها كندا نط رع لاوخا نلک مزال ا توربو وه تو
 تعلخررب كو دنا م دآ ید نوا اعم هلا : نع رراکتم دخ ناو

 ا هل اقم اا رفح ول و راادروب اطغا هرخاق

 اخر نغاعس هعزو اغارضخ م دلوا یس هلراقم راو

 اد هربقفوت نه دنا موح مو رايدر وس ناسا یا

 تاذلابو هرونشود نیلحر کیلو ی دیا شقا شزاتسو
 یرغن دنول ند هوند تادا رع نسهرد ههاشداپ ولتداعس

 یر دحرسو لی نوا یدیغو مجاحرب ن درا بانج
 بصنمان م دلواان م دلاق خاصا هرکصندنوت مدلکب نوا کوب
 ولتداعس هلشع ر دراز ه دع یس هل م دلوا لوزرعماب م دلوا

 قوجید ندنازب نوسعد هلواقوب م دد هلی و ههاشداب
 کف الاجا لنوضرسا هتشا راد دروس زراموا تم دخ

 دیو ا لوا رش ذکر س و دنک ردشلوا فاو هی وب

 یدناوا رانکحا



 ق

 ورییین دنامز لوا ردیمولعم بغا طاب هلک نامز لوا هک هریو

 کو دنبلپوس هدکلر و هکردوا م ساقلا واجر ْندعح ترضح
 مدید مالوا.ز رک ھل ۽ ا ید طيبا هرزوا

 كنو همعق یهاکچ رابدژوم ۳ لوا یریما هتبشا

 وب رکم مدتیالجباکا هن ی دیا راررویب تاغتلا هیوک هفیط)
 راث هردنوک م د| یریغو راثمروب فقوت هنس هملک كرفح
 ا قفو یفاتشر زونهدهبد نیردیافقوت هیات رارکت

 لیمو مدتنا زاوا ۱۲ هراتشک كلج یدک لپ وحی مدراو یدبآ

 قو نیکد اکا م دنراقیج رفاک کا تورو هنهر مدا: یکا

 مدروتک her یزرفاک نابةيجلوا یدلوا ېد رع»
 یدبد كقيح اره نکو در دش نسدعل هاشداب ران وعلم هرب

 روتصح نارب لدلب نیکو دنا یسهبعاق هاشدان و ید ررفاک

 هنی روغوا ابا ك درولببی ب هعاق كلارف در < جزو نلوا

 یدید رانوسقیج ن یکی نامه راو یدعا زيت رای دید قدبااح

 نابدرترب و راند رک هردم هش .مدروتک یزرفاک هل اب و

 ندهیعلقو م دربک هلبا مدآ شد تر. درد روف را دفراص

 یریکدلی وسهزب هدیقدل ایی دعلقرلئاو مدشلیوس نیلاوح یر

 بر بانج مدلبا رافح هنو مدلبوچی «داز هت جاقرب

 شتسا ره هل تبع شکا شعا لوص اعد هدلح لوا نیلاعلا

 نکس قرق « هرکصفدنا دا هللف ىدلق یزور هم وا سیا
 دازآ یرلنا یدیا نادنزودش رسا یررابفر ڪڪ ناملسسم

 دنع هکر د دیبما یساکب هنارکبشو یساع د كرانا رکباب منا
 نیر هناخ هبج و,یرلن زخم تورابو هوا عباس لات زا |

 بو دیا بلط یابروسج ترد ندنبسانا یرصکیو مدل هم

 هدورجا مدلبا نییمتی اید هرایشا نابشوا ظص نوجا یرم

 (شاب)
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 سس نا

 هجر وکن کدورو كناغا ی دنا طولحم لکد قازوا دوخ ةازغ

 راصح هجالا ادتبا رایدب روی و ریدر ونکر یکت ن دروغ وارپ
 یرادقاربب كم وحرم مظعارزو هجندرا یدقبح هثدب غار
 رایدیقج یالایالانامهیخدرارناسینارمب لیدنتسوک ن ناو
 ن دب وط هرودنکو یدبا شمسک راق دنخ هدنفارطا نادنرافک
 هدنرزواندب ییالسارکف یدنا شارپ یننانعص نوک وتو

 هکر بارش یرثکا الا و رایدنص ملاح ورا كر وک
 هدقلهتر والوا یس هلج ی دلتروقیزآ ندزآ هلی و رلبدلاق
 توغارب یشوراو ید نیعالف نالوا « دتشوراو ی دلناص
 لفسابوشنب نیغ وج تارغ د ككرلنا رابدحاق هب هعاق ما

 ن دیو رلیدتا ماتغا یخ هدشوراوو یدردنوک هتیلفاس

 هدنوک یتنوا هشیو یدلکود هعلق جیا ید نوک نوا هک

 لواو راس زنم نیکد هحاص هش یدنوا ادت ود ردشورو

 هراس زعم هک هلهج ور ی دل وط هلا مالسا ؛ارع زا هنوژهرد

 بوروک نسج انه تار ید رافک ێڈلاق ن دقشاتر

 یداهعد قم ندیللا فصت یدلب نرلکح هدنا شورو

 دابرف ويد نامالا ند لوق اغا نانڪ ی اغا یرضکب كنودب
 نوج راشمسا مدآ هکعشلیوس نلاوحا هری و و رلشلا ناغقو

 لج ن وج قلاخ دج رکد هنغم مظعارزو ربا ترسم رخو

 هلا ارضك ی درع ریفف دبع وب رد زرور دنوک مدآ بودا هاش

 . ريشا : نولک ید اد ید م دل ول هدودزا هک لوا

 بورو دلاق ن راشاب كرابم ق دراو هن راروضح هلا تعم را دشا
 هعلق نکیا لکد مزال هک دهع حه رایدلبا باطخ هرقفوب
 راو كلاسهت تاغ هدکعشلن وس ییهرو هلا رافکو هدکلرپ و
 لاعت هللا ید رقف كشابوئس نهر و راو د هرکو :یدنا

۹۳ 



 ۱ | ناونانو فیض رره: کیدا ا نونعلاک

 ,ناخ اوت هلا ۰ :ناتس د متسراب نابژرهییشرب انزوکناتلبسم ناتلوادع

 ۱ هدکمروس هجنب ورو یرکسع ه دنامز یاب یدیا ناولهد ررب

 یدروت رب ورا ه دعو نسحو یرتو ید رونلوا ماجا تیاغب

 نکد هجاص اک ر دشت و ز و نماشا ید هرکو

 نانلواظن نو ما بیغرت هکنچ یتا ع یسک ن لاق مدآ هدود را
 ررالاح نزوب وق ن روغوج یسیک ار الریا رایقرشو رلیغابسراو
 ېچ ر و قوشو قشع بیرغروردیک لر دیا لیله1و دیحوت یسک
 نارجراناپ نلاح كلرکسعندلواورلندیا اشامت هک ی دیا قوذوافص

 یدلکیدلک را م دا ردقلوانیکد هحابص ىدا ررولوا رڪ ٣و

 .هنبقور هم نوچ یدراو هسنب رل هبترم كعد ېدل اق مدآ هدودرا

 هلا هللا بولا نب رلقارمب هنب رللار رادقارب و یدلت آراب وط دوهعم

 دوعص هب هعلف نکلو یدلن اق هنب رب یرب مالساتازع هلیس ادص

 ورا !نیعاالم یدبارد۶ كجم ورو مدار ىجا تک دک ك جہ سا

 بولوب تصرف نکلو رایدوروپ هعفد جاقرب یدردیا عفد یرللک
 2 هنر هدنیح لوا جد مدآحاقرب رابدم:هدنالوخ د

 نارذک هرز وا لاونموبلاح نیکد هبتفوقارشایدیتا مدق

Re 5یشانرطیماغآ یریشگب یظعا ردص یربتف  

 ا ا كب اشاب نش نشد

 ھتارع هکر لیدتنا شپ راس ءهلب ویو راید ردنوک یاد
 ار و نکسررپ و هنرهو نکسردبا هدعو هنرهو كدیا قلرادلد
 یرلیغ الق ید هعفدرب هسخو هیغود یزو نا خ رکی وب

 نوح رولوا لکشم كمروس یخدرب هسسرتود. یر زو بودیک
 جا لوپ هز نس یرب اد ن يه مدت ع البا یرادرس ماب

 یدوروی و یدږد لب وروپ زب نموروب رابثل وا هدورلبا نوچ

 (منارغ)



 ا

 یرلنو یدبا لک د نکم قشئاب هیعلق مکنوج شف ردشاوا

 ییعنوا یدلکود مک نوک نواو یدنشوا ترش اثم هکک و د
 : نیکد هحنابص ندناشخنا یدو ازم نرو وب هک لوگ
 هکیدنلوا دین لب وشو یدلوا عقم یدک هراسب رم" مالسا کنت
 نوط حوا ه دحاو هعفد نوح «دق دلوا رهاط حح ا

 تانرغ هل E نیم هلی ادص هللا ةللاو هلن ندزاوغوارب

 لزرف ادعا هلنایرلغب رد یب غتو راهب وز ول ندروغوارب یخد

 ناو هلج و رولق قلبت یراندوخیراب باتری وروب هلیناق

 ناموطییعل صوب رب خدرهسلوارربو هدننامزو هدننفو مو
 هتد هند هدنلخلوا مالسا ةا نامشیدورو یرا هحو

 هس ورحا هکلت رابدقیح دناد هبداضرف یدورو ورغوط

 نیذجا نی زوکندتسوش وا تلفغ رفاک زونه رلتدتا لوخد

 وتش زاغ نامه نیذمعم نکو دیا مالسارگسعندیا لوخدو

 هکلبراندزوک ندید یزافک هلج نانلو ه دناو رلبذلشات هغارا

 ید فو نالوا عوتشا هد هنعاق یدلوا زد درفرب

 هرافک نالوا هد هرشطرکم یدلاح نسورو قوب «دلحلوا

 هزاوبلازاذ شلاق هدنا کک ل واو دج هرط نوا قارادلد
 د كر هیات راس شلوا مج مزاعلاخانهلفلوا دنا لوب
 هکلب یدلرق اف ناو هرات E ناخ

 هدوب یدلاق ه دناذیم یراد مع هشال لرفاک ر ے3 ك ب ترد

 رفاک ر دنا هکتآد میاوعد ردق و هک ید تی و

 نوعلم نالوایزاشاب اضوصخیدشود هکاله اخ ندروغوارب
 فغض لاک هنیعالمنالقهدو ران دیس لواو یدلواقو هل

 نوک ګر نوا یدلکود بشوز وریدنوک نوایدلکروتفو
 فخ اتردد رثا ترفق فنون یادناوا دیش سل ورول هت
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 نقی و قارب|تفلاس هرانا هلغلوا یناع كر اس نکن رای دب درولوا

 پوقلاق ندل رسم لوا یستریااپ دینا جرت کیا نیقآ بویعد
 ینادځکم ظعار نو قف دیعوبیدنلوا تی ع ورغوط هکیناج
 *لدز دیک هچوراب| نادناهب رفظ یالآهلیلق *هفاسمرپ لب اا دک یدبع
 هب رع ربع ضعت کم قدارغوا هغلب وک یار خرب نیقی هکبناج
 هلع لوا یک ,شماکریا دلم لوا رلنلک هرز دراو شلرمقیر
 نوگا تمرم نس ةع یک هلکمچ تباوغص ن دییقمالود
 یعالک سبا يبطر ناک نبرد هلکعسود دیفب ندنرش دلو
 یم رولند تک هنبقآ ها قلزغاو زهیر دقو ی رایدرب دشا

 یر زوسوب نکفراب د د یرولیشآ رللب و راغاط سمبل د !روکو
 . هه دونم قلا مالقا قليا ناسا قلؤا یراچ ندنولناسل

 راودنك قدراو راديو اهر ادرمشیغانوا نوچ شعا یلاعت
 هکیدید ودا مالک محف رنکک ی دبع رایدتبا لوزت بولکی د
 قعسالود ندفرظزه هک در زدقوشزوشعااطخ مدننعزع نیقآ

 رابد ریدشا زوس ر دفوب نکیا,لناق قوس وا هرب رب رهبرعو
 روبعناتنبغاطو ناتسکنس رورلا بعضردقرپ « دننکلءرافک اب

 ردک,رک هساکحرلب هدنرلفات وصو ة دنرلفاتدلروکو هدقها وا

 هاب شاپ یابرید نام ر دکر ک هارو ب اوج ههم وقوب و
 نامش رد و زوس عهاولاقید موحرهیدی در ا دازنادلو

 س دقناط یاو ن رلڪب كروب و شا ء.هبیجو یاب یحوط

 هکم روتکر لب وط ندنودنهلباراشوماح ناتلوا راضحا هناقن بوط

 .مالسا رکسیع هنس | رک نوفرتسا ه دنا للو دغ کو راد :ردنوک

 هد یدتشوا هرصاحم نوغر سا هج اتو رلید روس لوز هلا

 هګراو هر. هنوط ید هبنات چواو را شعاب هیات ےظعر ه دنا د

 هن رپ یرب هلکجمک ناقدنخ میظع یرلنوبو راشقیا ثاادحا
 ( الوا ر

 کا ایست ات



 تتج 67

 مو ر هدو شا لک د ردقم یدل وا لغد دارای ترا

 شخ ارفسرب اعم هلا ییافچوب بولک هلبا قلرادرس هنساوا هب
 ندلاع ةعقص ى دولا تفاسبخ دوحو كن هت ةكلب ىادنلوا

 تراروصتوب شعاهلوب هیلازا تدارا نکل یدرولتزوتکایلک

 نالوادقعوب هک زاو ردقوب قنا یدملک هدوجو تاطظوحتو

 ردندنانت یرانآ كنیروهظنیاقچوب ید حالصو ملص
 ( نيالا مو نوغزسا ةعلق حح )
 6۲۰۱۵ هئس نلوالایداج ۲۰3)

 نود ماجا زفط رادرتس هلا: مالسا رکشسع هروب ن هتسانوخب
 هد الوا هن كس هعلق نوغزسا یدینا مایق هتک رع هتناح

 كنس هعلق نوغزسا كسک ره هلفمالوا لاح هررقت هثش ورا "

 هرج یدیا راشاوا سو ام نادنعفو شروق یزوک ندد اتم

 هلج هدقدنلوالوژت هنس هرد هر وقشوش ندنسوزپ كدبارتس كا

 كيقلخلولب ویرارانحم كل رکسعویرازابک نارعمرعمو ارم
 نوغزبسا بولوا عج نوا هرواش» یرراشخا فلت رهکیو

 ررفع تب وعص هب لاک هدقشباب هر هعلف و هدفدراو هنن رزوا

 افکت قو هدالب تب رخ مد هکر اتع دتسوب تک ره لوا

 لراتمسل واو هجوت ورغوط هح و بودنا تع ع هداسهت دب
 هاکعا تراسخ و نزاع یعایص و عام و نسارفو تانصق

 ردتک الف ث ر وم هتد یادعاو ترصنو دن یلغ ماع هرزاسفک

 هت روا هک موح ره اشاب ايالا رلب کرب و رارق هربپ توب ولد
 یو دراو یدتبا یرادمفد نوا یودرا هلا قل رادزفد

 هل واو رل بدلوا لب اق ه روب موحرع ه داز نا داو یسبضاق نوبامه
 تراسسخ وررضو لدا تراغ یراع کرا د لہ دنا ضْزو

 ا ندنو هز و رولاق ه هد رقرصن *هضبش مزب دزد بشرا



 تس 8 دج

 نالوا لخاد هتک لاض لارق «دنقرط یا كت ەسن رهنو
 داد رف نوحا دادا ن دمالننا لهاو شملا هتطض الق
 ةضراو مالسا رکسع قیعالم هک رکم شقر دنوکر هشت

 هترز وا هلی رکسع هچ# نیراد رح ر ادرس مانلروک ییاتشاب
 هنر هرکصراشمروح اق نس و دتکو رلثفص نی رکسع بوردنوک
 :هلکمردنوک هدادمایرا وشنط تل و رکسعو ات رادقعرب ادرس

 یاتشاب رول بولوب توق ییاقجو لامت هللا لس
 ضعب عنات هلارقو شعروجاقبوزو هلی رکسع هک یر وک
 یعالسارکنع هلبارایسب مانغ بو دیا تراغ جاوت و ار

 هلوروقهموقرح ید موح رح ظعارزو شمر دتبا ت دوع
 تولوا دهعتم هكا بصنلارق هننکلم راشحاموعبور و دیک
 اا موخر شف لوا شلرب و راه مات دهع ن دنیفرط
 دما ناطاتس هلاروفغم و موح مع للاح عقاو بولک هزداعس

 یدرادات هنوروق تی یذربو یذتا همت هنراترضخ ناځ

 هليا رهاوسج ردقوب و یادیا ٌبیرق هک جوا وتلا ابلاغ
 هلو دب هرکص ن دف نوغرتسا و یدیا شمردتیا عصر
 عضو هدرپا رسو راقانوا ےظع ه دنس هل اقم هت شد هدکد لک

 نوغ رتنسا ربقح وب بوتلوا بیترت تقایض میظعرب و ب ووا
 م دلو رمصاح ه دل لوا عب مدیا شقک هلوبناتسا لیسه درام

 بولک هلی رلکب رادمان هلجو هلی رکمع را یرادقم كي نوا
 بورو دیک یف هنوز وق ید موح مع شل واقالم دموح ر

 نوبامه لک ندیهاشداب بناح بو داشوق حلف مصرعربو
 قاتیمودومع میظءههفاسشلابهدناو شتلوا تیانع یاس هلا
 کز حک یلاصت هوا لضفن هرکص راشهردشکرب یلاوحا ره بودیا
 ترشا هراک هنره یدتبا بورغ هکلب مجار قم بکوک

 ) رلردتا (



 تس 294 بس

 رادو هنیموق مک ا حور راح هعش دج اقرب ندنرلء دق

 لا یو تاک هعقدوب شعار لْشعا شا قوح دن رارادو

 هرس هضیق يل درا كلا ر بك| بولوب تصرف لاض نالوا

 راشموق راظزعسم ندوڪگ هني  هعلق و ی دبا ۳

 ی دنارلشل وار دیا ین انها یرلک دط ه دبا ن دعدق و ی دیا

 هکر ما اچ و نالو ترهسش هللا تفاضا دی نافج و

 مد دا شی وردربردیاتموادم هندابعوتعابطو تمارک هنطنعر

 هلکتوب يدنلوب یرمبسا هدنامز لوا كن اچ و دونم یدیا

 نادنلعد تن هک 5 اا ءان | نکررب دا رای نیس هاب

 ناسع هلج ر دن هدا جرم ید سا ن وا وک ايظا

 بصن لارق هدرا نسو نب روتکهکیدادعا لی . نی رکسع

 هلک 3 تاملک قفاوم دنسحا رم ود نیل وا نشا دکسا

 ج ورخ وب ه دادرا مدقم هنتسرب ارز رولوا یلکوک هچرکا

 رادقمرب و شعا را نع هد سیاسی ردزاو لا حا

 هتسنرپ یهاظاا بس و فرو صعکاو شفتو شک شیج

 ل درا جا الا و شعا وا قالطا هنب هلعمالو رومظ

 نکع کا کا شاپ ا رد. ه دن د نایتسرح یسیلابها

 راک نا نوحه دننامز ناعلس ناطاتسا ید ریما زداکد

 قوج ن دنفرط تود رلب دلوا ملابس و نیما «دنتلو د نامزو

 هرادربس ی ریما و نم ندتفلا عو رذع دما وتلعو هضراعم

 كن شان شاک ماعز لوا اتشاب دغ اید یدو د نوک

 ییاربو یدروتک:هرازو شش د تکو ا لربما ئالا اجرت

 یرتنما هتیو رایدشاب ونس ب ولوا .تولخ یبوا نوک
 دلتا و یدلک یدراو هدد ترد ج وارا ناشر دن

 شا حورخ یاتحو مدلک ندلوبناتشا مق>وب هک نامز لوا



۲ = 
 عدد یدیا شمزبو اصر لینودنکه دایر اتاپ مهار ی

 هلند مک را: ولس هدوهبیتدازس راشلبون تبخ هدرطا

 .مالسا تیغ نوسلوا رداص ندزتس زو وب نامه نوید

Rsار هلی هم  

 ااو نوا فر ولخ وان دارن هراقک زول

 یناکمرب ایست درو صف ه قرا دروب دنک ان ود كنا

 بولا: بووتکمررب نادرا ودنکو ن د ماقما ناپ مڌردشلوا

 قالم هدنتسارهک مس هماوح رم ن ولک ن وج مدتیا ت دوغ
 یدقلیوسسالصا م دناص مدنا لقت الاجلا لاوخاوتو مدلوا

ر و رک هوا قوت دوو
 شي

 جش لاحت نح ك دیا شلوا ملات نادرکو دلوروق ن دنمار ۱

 ولد راج رم دو انا هو کتان

 .دکشآ لقشنروهظ كانناقیجوت هراعخو و یدشیا راع د دعب

 داععا + زن خطا ناد کو یا دیش تقی دل

 هه بش ددو الصا مدد ته دیا داقتعا نشد زب هک یک و درو

 HS یان وا ءاش نا ةا

 یروهظ كناوتسا نافحوب ن دنا نحال درا ) یا ییقحت

  یهشاولوا تب رش مولعم (جوا نوآ كب هنر د ه درکد

 ردهرزواتناهاندعدق هنم وقراحم اهل طم ٣ هرفک دیسک هک لوا

 تندسک سارک, نالوا اعضا تکنلعو عالقو یسا ما كراع

 iS بسرپ ردربقحو زوحندنیعر هدف ینینادآ اضرف

 یک كمزوشود ندلو بولاح هاتر E E هدلوت

 هتسلا یک كمروکوت هلا ات وز دلا نشاسته سش نددزاو

 تامز یبیس ید كيو ندر راک هنمزال كجا قو لل دنر

 ( ندنرلعذق )

ake: aE 



۷ = 

 لدعم ا یآر وب و بوراو هرافکروباظی دنفا لیباه

 هلدمالوا هدادرارقرپ نکیاشلوایدید باوصكفرط ییا هخلوا
 دفع هلغلوا بهاد هفالخ فرط ید ندنفا موخر قیج

 یایماویداکو یرلکسره کن هک ةعفذوب یدا شعاعلوا

 دعع ندزو و ورانسزب و رارق ریلص هرز وا هحو وب ی رادمان

 كاسر هو فورغ ول ریز نوتلا ردق نواو راشدیا دا هکعا

 هنغاتوا کھوج يح یظعا ریز و ین رلکس رابک نالوا هدسنمان

 رللعسو رابدرب و رازق هلص هرزوا حورشم هه جوو رابدلک

 . پناکمو یرصاق دیعوب هنب .ورلیدزا راضرعو رارضحوراتجو
 اشا نطصم ییعفراص ماقم اف رادو دنوک نداعس هناتسآ هلا

 هني راترضح مالسالا مش یدوقوا نروتکم هادهدراو یدبا

 ی دید یم نک و درو ههاشداپ ولتداعس یطیملتو یمزکو دراو

 هرکص و كراو هنب رارضع مالسالا مش ي دعا م دید قوب

 .تونب توبا هليا موحح شاپ یدنفا هللا عنص یدید كلاک ھت
 ی دا ر دیا راهطا :نببع دیزرفو ندپ و دبا تابنا نقوفح

 هدن رطاشو لاخ سرب دهی وق وا نیکد هلع لوا هجا نب وتکم

 نان .هللا رفغتنسا ی دلک هلبح لوا نوح راب دتبا راثکآ
 ردشدا قجالوا هب و و یدتا داعبتسا وند نلاعت هللا یفغتسسا

 هراکفا وا را رازه نیقتص یمزاملق زاغ ,یقووب هعسجب هاذ هرکا

 كووتک,ید هرطاخ لکد هن بسا یزووسوبو كلوا نوش
 نامز لوا ر دیر كنا راتاو كناشاب میهارا مدقمو یدید

 اشا قلخ رلشلوا یار اسیلاح-ی دا شعا رایسب نلعت زافک

 هنفالخ كن هلج و هستا تفلاخم رای دم وف.هنلاح ی نکلغ وا

 نوجا نوسلرا ندشهدودادو ندقلراذرمس نامه هتک

 ردراحان رکلغوا اشا نانو یدراربد زسا كمروک نخلص د

 ت 0



 دن A هی

 ته ئ سافطصم اشاب دروق نالوا ه دنماعه

 یدشا لاسرا

 ۱ هر اشاب دج دفا موح ص یرکترازو)

 فد رش رهم نوج (۱۰۱۳ هنس ین یغو دنلوا تیانع
 لصاو هپ یهاشداب بانج ن دن دی اشاپ دجا ظفاح ماقمع ۳

 لاض لاو هدنغارادرس هنتسو م دقماشان ظفاح یدلوا

 لواو شاد شیرونش و دهشكفلرا درس ه دنس هب راج

 2 e هلکعاابیایسو ذنک یدباشعا عفد یب وژرآ

 )ورم لا اغا وطصم هلایمومو یهلزوت تبانعهموح رح

 یدلون لوصو نکی |.دلح ماب
 یو کودتا نهج دما نوغسا كهبلایوم ر ادرم.)

 ۱ ۱ (یودلا تدوع جف

 علقو روصحم نسملق نوغزتسا فقوتورمخ ا الب هسیلا ر یو

 ءلزانکن کارلیدعا روصق هدمادقا هللا مالس | رکسع ندتفو
 یودعو دوحوم هدلح مان نلدرهح هدنس هلباقم هعلقیروباط"

 لصتم بودبا عضو یرک درب کیا ندهنوطرهذ هلا دودعمات

 اشاپ شاقن راب دنلوایلاخ ند دورو لوخد هر هعلق ئالا یال ۲

 راعیبو ثنحو نابجرب نکلو یدبا یساغا ی رک هدنحلوا

 مدق تباث هدنرو یدمریک هس ریه نوکر هلغلوا مدا ترغناو

 رادرس نامز كناشاب هاربا امدسقم تبقاع یدمروط بولوا
 كم السا رکسعاموعونانیذ ءا او نارهمرمو كناخ راتاو علوم

 كلامویدعب ندنود كنهرک آهک هرزوا هجو یرلکد روک ن سحیار
 لاد تسا هلا نوغرتساوید ردقوب یدوسو ررض نادنچ همالسا
 رات انواشاپدا مع ری زو ویسادنک اشاب ميهارب او یدیاراشع ایر

 الوم یسضاف نودب و اغا دج نالوا هنمان یمظعاربزو كناخ

 ) لیاه )



 س ۲۹۵ تس

 ه دقدلوار دیک هبئاجو ید ردنا ارمشا ندرادالح مشسادنرف

 یدربو هلی ینوپرایدرپ و تعاس یکیارب وید ر دمزال هدیک
 یوش هاب وب و مدقارب هنیرزوا نکیآ هدلا تعاتس نامه یدید
 ۰ دید ی رولا هنلا ایر ربو هلت هنن د م دآ نسسروغوا هل وب

 ندنک بودنا قد رفت نرهاوجو یدروتک چ وکحرب لاطاق

 كتارا صعب هتشيا ید هیابر د ن راخرحو یدتا ماخدرخ

 قلرادرمس كناشاب ىلع یظعاربزو) شمرولوا هبت روب ماش
 هاشداب رها نوح (رد هدنرکد قافو هددارغاب و قع زرع هللا

 دکل هدنصوضخ ضعب یدلوا هجوتم هوا رفس هلبا هاتلاع
 لا تاغ هلفم اشلوا.ه دعاسم ن دیهاشاب بن اجه دنرنک |

 دنس دوخ تیاغ موخه هدنت اذ دحو یدتک هلا بارطضاو

 لولب و یشاب ش واح و لر اد فد لات ی دبا ولتلود رورخ» و

 سولج « درب زو ر وضح یرلنوناق باتکلا سبئرو كنب راغ
 یداتعم نکرولک ه دلو ید نعرو تصخر هدوعق هنر نکیا

 زرتوط ناییاسرب ع وضوم هرزوا ریدر ندسالطانوک ره
 یدرب لقنو شوکسیضحامو رجا هوهق رروئوا یسودنک
 یدرار ر وط راد دا هطاحارازعا ن دنرلتا ناو د لها هلج و

 ندنرلک دنا زارنحا نکیاررداق هنبراضحا شوکس ید ودنک

 یرتععرمارپ مان كينانس ن دنسا رعا مصم قحا ی درازا

 هاب یماعط و رروتوا «تنسهلباقم لوا یادبا شایان
 دالجرفن قلا ندرصم ی دبا كلاس و یت وح تاغو یدرب

 یبا یدناک هلم هیفوص نوح یدیا شهرونک هل
 هدارغلب بولوا دنشم یصرم نوکب نوک ی دتیا لیم هفارحتا

 هجر ی دنا یاق ماع رت هرکص نوک نوا ترد هدنل وص و

 یشاب ش واج نب رش هم نهدنسضا موح سم هیلع یابعت هللا



 بم ۷81 دیش

 یتلماقمکاقورابدسک نیشان تو دنا ذخا خاک برق
 ید كنس ه دلح لواو رطدرب و هیاشاپ نطصم یشراص
 :ندیهاش دا ناشفتمارک ناسا هنوک ربطتردقح الوا هل و كلاح
 تمأش نم و یدلوا عقاو هلیوا عقاولا یف هلفل وب رو دص

 قو ییاهت كمالک ه دان د رهدع وچ وب نوح ًایشالا شعب

 یدلوا تا رخ هدب وسن هلکعا روطخ هرطاخ ید وب هدلن څو

 شلوایظع ارب زو هدنخ رات ۱۰۱6 هنس ءاشابشپ وردروکذ م

 كنهروب زم ءاولو بورپ و نغاجس زوبیرغا هتشا دنرقو یدیا
 بو دبا دارم نب رپ رح كن راقاجس یلیا یراق و تخم هنیآو
 ینو دنک نکل ی دیا شا نیسیعت تبالو ررح نیش ادنرق
 كبناوج ه دنا !رما تح هلغلوا ناوج هژاترب ربخیب ندعباک
 هل ساقلا اشاب دجحا رادرفد ه داز یمکما یدیا روکذع هلیمات

 اولریم رلیدتبا نيیعت بناک هغاججس چ وا نالوا رکذ یریقحوب
 نوکر قدراو هزوب رغا ن د هرق ید رقح ول هلی ه درنشاب

 تج یذرب ندننب وق نکبا سلاج هدنرصق هدنزانک اب رد

 كروک ر دراو نکفوقو هدتعاس و یدراقیح تعاس عصر
 دنسپ یدیا قوب نک ودروک.تعاس ةجوبا ن دنا قلا یدید
 كروس ی دید نی هددالقنر دراو یشذکمس كن ون اما دتا

 رربد اغا متسر ندرا هقرفتص ه دنناخ داره رصع نوب م دید

 لوا م درولب یروک ذم رفح وب شعاراو یغعاس اع داتسارب

 اغا رقنضع یساغا وق ی دا شل و ترهش تنا هدرصع

 اغا رفنضغ شمر و ودنک نی رهاوجیحرددشعاب لوا نوجحا
 هرکصشع | تخورف بوراقج دالح ن دش وقم ذقدنلوا لق

 دالحدن هدفدنلوا لتف ید لوا رکد هیاشاب نسح یعفانرط

 هدقدئلوا لتق ید لوا رکد هبا شاب مساق ن دنا راتص رولآ



 ی

 یدر ونتلاىا داد و یدلر وکب سام هلغلوا شعا بصن

 ید روک هرادکسا بول وق وليا مربهو ديد ش هتر ر واو

 هب هرعنا روکحذم اما ید ر دنوک بور ایج ود داد و

 هفیل اکنراو یل الجن بولاص یرلنوفلاص هر اباعر هرکصت دفدراو

 ولت دادس یکی بدلوا یعوعس كط ءار زو ینیدلوا رشابم

 راب دردن وک نیشان یکاتس وب هلا هزاهورب و یدشا ضرع ههاشداب

 بوی! وتصرف یشاب ین اتس وب نکاورلیدرب و فب رش طخ هنلتقو
 یبیشاب یجناتسوب لاا نیدلکب وروکۍ لاصم یودنیاهناهب
 یدلوا یشاییجتانسوب اشاب شی ورد هنری و رایدتنا لورعم
 یزوس هدر صع لوا هک ی دتا برتر دق لوا ههاش داب ولتداعسو

 ر دقنو هسیدنلوا لتق م دآ ردقنو ی دیفو زوس هنن رزوا
 هلا یار كوب ٿ داوح نلک هروهظ هلج هسیدنلق لودرعم

 نان سن وص هرکصندق دلوا هج وتم هرفس مظع اریزو یدیا
 هجاوخ هنب نکبا شعر دب وا لا بودنا بصن ماقمعاق ییاشاپ

 م داخ هللا ی دید باوص كناغا شیوردو هلیآر یدنفا
 باج دوصقم ید ندنوب رلیدتبا ماقمعاق ییاشاب دجا طفاح

 نوسلوا تبقر یب ور دق یب مظعاربزو اضح یر ن دلام
 مارا و ثکم نامزلیخ هدهرقنا اشاب مساق نوج یدیا نوجا
 بناح س یادت هك کو دنا ررقم داسف هدنغام د ی دتا

 طخر ود نسهلک فق وئالب م دتنا ماقم اق یس ندیهاتش داب

 هل ویناتسسا بولک بويعا مازآ نوک رب یدنلوا رادصا فل سس

 هعطقج وا نیکد هماشخا نوکلوا هکردلوقع یدلوا لخاد
 مالسالا جش نوجا هرواشم حابصو رلیدر دنوک فت رش طخ

 نوح رایدتا نامرف نسهدنا هشت هنن راملک هن ويار ے5 ارزوو
 یدتنا هحو هنوبامش رصق بودنا م دقت هب هلج یدلوا حابص



 نر و و

 بود بصا را درس هلا قانادونق ی دنا نآ دود هک اشاپ

 ۱ یا لاع عادو ê داشالواو کودتا 4 تونل هدنعلرادرمسو

 سو 7 هن و ردقوتعاح هرارک ردشع|قس هدالاب یودتا

 رادرساشد وتساک شا درد دفا حوح رص هتل زاد رس

 ٠ هدنح لوا نکلو یدلنا لاشرا فلش زغارب هرز وا قلوا

 بناکمو صلت نوا باوج یر ضقت ربح وب مو رح
 ےظعارب زو مالسارکسع بناجوب هکیدتبامالعا هلب وب بوردنوک

 هلغمالوا داتعم هنغلرادرتت كس رغ ندعاشتحآ باما نالوا

 نادرکور هللا راکشودع رانا ناخ راتات ید هد هقناس هس

 اع و ه دنتعاطا لتا رک ید كناشات نسح لالج تولوا
 ژودنک :هتسلاردشمال روکش تار ردنا و رها نایغط

 اال و راشمزاب وید ار دمزال كمك ن ودیا رفس تقسم ناکرا

 ی اوردر تیزر درک فذ
 هر واشف دفع نوحا صوصخو م دّعم ندر مک هلا یااکمو

 هرازادرنس نالوا هدق رط او تولاق هدلوبناتسا راودنک بودن

 هرواثلا دعب ويد عفا قلوا ربهظو نوعم هللا رکسعو هنب رخ
 تبویلرپ ویه اش داب نوناهیاضر راثعا ضرع ةن ونام باک ر

 هلغلوا ر داص نامزف ود نس لر کم تک دک هسورگنا

 روم یرع هنامزاولرشو هام یل راد رش هدرکو دا
 ح یدنا هرزواكعا

 هزاترب هیلاراش ( رد هدنرکذد یراک مان كناشاب مساق ماتم اق)
 تفخ تاغ هلغلوا دونراخدلصاو لصاو هود وو تکی

 اد ءالوالاتح جا رماها ظعا ری زو یدیا مدآ كرصتربهرزوا
 ییاشاب حهار ایباحزونه درب و دنک نکلا یدلوا بلاط هرصم

eh وا یاب hE 



 نبرلسولج هنتش تداعس تخ هدناقوا نعا كن راتضح ناخ
 هب یدنفا نطصم رصع “فم بولکو بودیا دانا كج روک

 بورد وکراشواج هفارشاو ان راسو * ی شا شواح

 یرانوپابه تن هجناک رلن وب راد تیا توعد هنوبابه ناوید
 ناطلس ناوید لها یدنلوا ترشابم هکتشود لح قلوروق
 رابدتنایعمررب رو ےک | هظح الم راقیج یوح ص ددم

 پولک راک ءالعر کاو فم نوج رایدربک هناشی رپ راکفا هنو
 تخ بوقیح ند هناخناوب د جد ارز و رل دتا رارق ه دنرارب وارب

 لر ندیم تداعس باپ نامه راید لقب فص هدنبرق نوپابه
 هراسب و نی یدلوا نایعو رهاظ ناشلالیلج مو دخ هلبا

 ن.داعس تخ هلا تک وش و شا ورد «کصادت خو مالش

 ناشواح همز اہک اننو اعد نآ لوا رلیدروب سولح تح

 بوتلواتعس بیت لا ىلع هرکصندنا رایدردشربا هنامسآ ج وا

 هبورجما هلتلود بویلمالبس قجلوا مامت یتعیب كرلنالوب دوجوم
 ( اشاپ ىلع چ وقلام ندش ےظعارب زو) رای دنلوا هناورو هجوتم
 یمظع ترازو موح ناخ د ناطلبس ه دنلرع یک

 بولت داعس یدا راشمر و هیاشاب ىلع هلا راشم نالوا هدرصم

 اشا هرزوا لاونم یرلکدرب و یژراوک رزب ر دپ د هاشداپ

 هلن و ماقمعاق شاپ میساق ۰ دن وامه سولج هجرکا رلیدتب |
 یهاش داپ نوبابه یاضر نکلو ی دنلوا رشابم هلع ضعب
 هليا مافی اق ماع ماعناو هعطعم روما ضعب قح یدل وا

 هنوک قرف یدنلوا قیلعت هنس هملک كمظعار زو بویلروک
 یدلوا سلاح هدنماقم و یدلوبل وصو هر هنات سا قح | نیک د
 یایغط نالوا عسقاو كلاح د ساسلرق لامهاو ددرت الب و

 نا هداز هلاغیجقباسیظعارب زو لاعتلا هللا لضفب هنعفد



eتم ۳۹۰  

 یعاق هنلبا مور هعفدح وا یکارب ( ىدنفا قابلا دبع رهام

 یا تافو ادعاقتم هدغلاو نام هنس هرکصندقدلوا رک
 هیفوصانا ( نردلایحم رسا مع ما ارکلا ما شلانمو)

 هیسشاح هقنر سرم سقت راب دنا مان و ظعاو هدنفن رش عماح

 ه ریهشلا (یدنتفا رتضخ لا ) ردعناش کودتا رب رح

 دیهش ه دنس هب راح رویاط عقاو هد هرکا «داز ىشا اياب

 . رکسع هدنساننا هب راحت يح ردراشلوا دیعس دلخ لصاوو

 نادنا هعشود هر عاق هرطقرب مزب هدلاع کل هدنکارب كمالسا

 یاعت هللا ةجر ردهناش یراقد روس ردکمال سالها تصرف

 هرق یرراه شا رانو ( یساویس نیدلآشعش میشل ا) هلع
 هرات وب هک ی ساویس دیلا دبع موحرع شعا هلکشد نیدلاسعش
 ردمجانو ظعاو ه دددح عماج یرلهودع نالاو یس هداز ع

 هلا لوا دج ن اطا هدنعف لوبناتسا نیدلا سس قآ

 هد هرک اهلا ثلا دن ناظل تن ن دلا سعت هرقراشل وب

 هللا ةر یداراردیا لعن ی راقد روب ز دیم بج رل هلو

 ۱ هيلع یلاعت
 تاط(ناخ د ناطلسنا ناخ دجا ناطلس تنطاسرکد)

 یرلنورفم تداعس نوا سولح هاوثم نا لعحو هار“
 عقاو ه دشنوکی ص رکس نوا كحرلا بجر ۳۰۱۳ و رب

 ناود تعج هرزوآ نونام داتعم هد ار وب رم موبر دشلوا

 رلیجوبف ه درعس تقو نکا شلاح هدنرب ولر ناکرا هلج تولوا

 نعشف ین واته شول هیاشا :مساقنالوا ماقمگافندندب یسادعتک

 ناخ دخناطلس یسودنک نکلو بولوار داص فرش طخر

 یدلوا نالاورمعنامزرب اتم الوا فقاوهنکک هک رخ لموحت ص

 دجا ناطاس رل دشا توعد هب ورحا رکلاب ی ودنکهرکصندنا
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  ؟۸۹ سس

 یاثماربعجوب دوخ یر هرها تلیضف ر دقوب ناک هدنکودب

 ناتسو سصع یفعر دن ورع ن دنیا یمالقا ن اوخداوچ

 با هبفب یش یاوتف تمدخ ه دقدلوا موج رم یدنفا ها
 نا دخظذاح نا ناجنسجیراب اب رب, دنلوا مارک او زارعایخد
 هاش موج رم ن اخ میس ناطاسر دید اهفصا ندلالاج طاح

 هبا دمج ظفاح موحر م « دک دن اروهةمو روسکم لیلضترپ لیععسا
 یوجرم ناچ نسحو بودیاذخ |ندراددلوا نر راوکر زب رد

 رارع ٠١ دنرلتمدخ راهذو لدل لب قلاو لاخ دا دن رج مرج

 تح اضم و ر ومار راو لیصج یتا رم نیطالس باو اا
 تم دخ نیک  هیتسواو سغن هلک ا لیک نیر اقاقصا هکولم

 ه دنرخاوا فلاو نابم .هنس هکر لب دلوا ر و٥6 ن دنراف ریش

 - هلع یاعت هل ةجر ردراشهروب تلحر
 قلم السالا حش هعفد کیا یدنفآ دم ( هداز ناتسو لوما )

 هللا عنص لولا)رلپ دتا تافو هدفلاو عبس هنسرای دروس زار حا نفر

 م السالا جش موح مح یدنفا رقعج یر راوکرزب ردپ (یدنفپ
 ید رودنکرلدا یس هداز یع كموح ی یدئفا دوعسلاوب|

 ه دام ردراشلوا مزالم نت قم دان كندنفا دوع-سل اوب

 فراعتمود نعش ناچرت یدیا رادمانلضاف رادنب دو راک ربهر

 تمارک ناسل بموح یهیدنفارع یظعاو هدرببک + دفوصاابولوا

 نوا هدضرا هجو هدرمرصع ر دشلوا عو ني او

 یدیا راش مرو ردقوب هنک م د ورلیا ندرلنا ۾ دقولخ

 ید هجاوخ النم هداز هحاوح رهبشلا (یدنفا دجیولا )

 قتفم هنر یدقا هللا عنص رد راکحرزب مود كموح مر

 ه داز زرک یراصب ریه بذا ( یدنها قطصم یولا)ردنوا

 عاشوا ) ردراشلوا قفم هن ر یدنفا هللانص یخدرانوب
— ¥ 
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 نااشاب دجرب زو و اشاب دمع یظخ اریز و نااشاپ نسح)

 ردشتباقبع یرلاوسا لیفت رانو اقا نام ظعا یزو)
 خو یتلماندبو یلرادرمم هنس یکیا(اشاپ دمخ یروطا بس)
 ..هزلتلاباصعب (اضاپ نطصحریز و هدازنیداق هیضارر) ردشع | قس

 شلوارسایخد هضشابلرقو یدبا شلوا ریزو بولوا قرصتم
 دن امز کا هلغلوا مدآ تاطخ لناف ندلد لها نح ی بیا

 ا رب شما ای بو روت هیات ناف لش

 :هرکضندناراردبارکد هل | یطقل تلود بحاصیمادخ هلهایش

 .تیوعد یتلود بح اض اقم هسندیا دا رح لراضحا ةکرابره
 دعاقتم یدیا شمردنوک ه دن ا ص هرکص شمرید زانوسننا
 . قلاب (اشاب مهاربا یتاخ زبزولا ) یدتنا ی اف ماع كرت نکا

 : یدبا مادا ل دنعمر یصار هفخو دا را درتفد ساب هدنزتس

 شغل هبجوت نتلابا صم قجلوا عظعاریزو اشاپ ىلع هرکص
 . ردشعا قبس یازهنا ه درلیلالحو یتلرادربس

 تک هوا سلاط نارحاکو هیجورب (اشاب نسحیعقانرطرب زولا)

 یره ه درنس تح ی دیاولنلو د لصالا یسکرج ناونعو
 . قوصو هیاشاب دار زو هدنناوید مطعارب زو نکا ییساعا

 نک دنفا موح نح مزب هعف درب یدبآ ر دنا ر دصت هیاشان ناتس

E,ی دناص م دیار دصت ید هیاشاب دیک  

 یعشع ی دشو د هبا هلکعا مف د وند ل : لدح موح ر

 ندکدردب وا لا وید یدلوا یسکب رلکب داد هدننرازو نامز

 .ناوید بو دا تراشا ه دق دقیح هرشط هرڪڪ ص

 .یهانکو ېس ڻالا ی در درو شو ه دالح هدنوا

 ی دلوا یولعف شن هسک یو دیا هن
 5 دنرک د یرلضءب ندالعر هاشم هدنرلش مش نامز)
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 (یدنفا هجاوخت ریهسشلا نيدلا دعسن ىلوملا)
 "رد رهم لماعو ملاع نالو تّرهنش ولد یدستا هحاوخ
 ر درلنوب دوصقم هسلوا روک ذم یدنفا هحاوخ ان امز یف

 کلن هیلاع سراددم هدنلاح یکل هدازرهش كموج رح دار ناطلس
 وین دارم نابود ا ناورین قاما ر
 ک ابر موحرع قج رایدلک هل نوچیا نوا سولج هليا
 یرا دیاکر ه دنیخ لوا ك روفغم هاتش داب هک اشاب نسح یزاغ

 هر دنفا هج اوخ ه دقي رط ءاتلا ردشلوا عوج ن درلنا راشعا

 كل راترتض> هاشداپ ولن داعس هلغلوا ماخ ی هرات ارا درون لاّوس

 ردشم اق هدوربکرادقمرب هلفمالوایم « دانم هنن راقي یش مادقا

 حص رو نیرز تخشر نیرب ندنرلک د ودنک لالا ین رلیدید

 تموح نه سب رل دیتنا تقوت ڪشتو تور دنوک هلبا نیز

 بناحو د فراتزتشا هل سا ونع كل هحاوخ ء در رک الز

 روف هاش داب رابدبا ه د راتتعاو تیغر دلا قوف ن درانویامه

  سولج هریصم تلود ر رس مور ناخ دد ناطابس قی
 موح س یدنفا اوت نالوا یر هحاوخ لصا «دنراقد روب

 تولوا ررقم هراودنکی سها قرش قاهجاوخهنب ی دبا شلوا
 یخا را دلوا مرکمو ز رعمو رقوم دژ ه دیناخ دا مه رضع

 یروعشو فوقو هلاع لاوحارلب دنا ییکرنکر كنهیلع لود

 ندکعاربخ یاقلا ههاشداب ولتداعس هلعلوا دنا هحزد

 و ی هر را یروبط هرکآ نکا یدیارللکد یل اخ

 ع رات راودنک ےک ین ر دنورفا ندنس هبت مع رپ رکو فی رعت
 ناظلس كموح رم نا وج یراراوکرزب ردە دسناخنامعلآ
 راشم رویب نایبیبراتعدخ نالوا ه دشنافو نیحكلوا نانمس

 قاد دص مد قالوا دل لوا کلا كرولا
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 هلطاحا نغان وا قلخ ئادا شک هلیمات یتلماقنگ اق را درس
 نتوالت ن دی نآرقو نیفرش داروا.«دنتفو رکو ززدیا
 قلا یدیا مادا ل دتعمو لماک لمع و یادیاژر دنا عانا
 رد شل واو ماقماق هعفد یکیارب یدیا دینا فبعض تاغ
 تد مربا كَم وح هاد ارم ناطلس (اشاپ نسح یجعاشزیزو)
 نامز ناخ دج ناطلس هرکصو یدبا شلوا یروظنم تیاغ
 ويد نسزغ واو ردموش یعشع و یدلوا مات اق ه دنراف رش
 رارقتسا یش هرکص یدنا شعاضرع ردمومذم هدنحما قلخ

 لعت هةمو رضرا ن دنا: هنوز ارط ب ودنا عفر نترازو قلو

 شعوا بصن رادرس ه دنج ورخ شابلرق هد عب یدیا شا
 هلکشا تافو ة دانا لوا بوش ریا یاردقم لحا نکلو ئدیا

 واک ا ناور شرق

 )3 یو ناف لو 3 تا اوت ناخ
 نکیآ ادرس یعشع و ی دنا سرا ةة تژاوو يطل

 دج نش دنفا خوخ زع زدنقبا قبس الیصفت میک هتیذیا ماقاق
 نلا قحا مدروک نکن دلک هنندایع ه دننوم ضرع كناشاب
 ناتو رس r دا اه د ندلد نوردو ی دن وا نغاا

 هد نح هن اځ مقف زو هرزوا نما و زوس رب ن دافتخا ه درکنرازو

 اعدرتخ هرس زوب عناق هنکو درو كنيراب بان
 نداشاب لیلخ (اشاپ طخ رزرو ) یدید ر دضرف هع رزوا

 ی دا | خ وزن یاطلس همطاق یهاش داد هرس هزکض

 هس هطفاح یرلیلاب هنوط و هنفرط دازغ رازه هعفد حاقرب و

 ه دنماتم هتب ه دک دلک بولوا یلاو هرصهو یدبا شئلوا نییعف

 2 0 ی دتبا تاقو بولوا سلاج
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 ولت بوت دا دارم نیت تغرفتضش یساضاوبق یی
 یاضر ه دک دلیوس ب وشنان ه دنعماج هیقوصانا هه اش داب
 لفنضخ هلک |لقن هنیراترضح هدلاوو بویلوا یرلنویاه
 راندلوایعاس هنلنق اعم هلبا ناطلبس « دلاو قهاوآ:سکعتم هیاغا

 عضو لمت هت رش عماح ناشلوا ترشابم هتتساتن ه دهلکساوآ

 سوبح هپ هلق یدب بورونک یشاب یجلاتسوب نوک ی یی دنلوآ
 ۱ هيلع ینانعت هلا ةر یدلوا قوت هک لواو
 نانخا هاش داب ولت داعس (اشاپ دج ارج يظعا رزو)

 یدا م دا نو نون ردشلو ترهش هليل حارج هلکعا

 جاوز ` ناطلبس قلا یدزلریو یاعجحا كبك شار ندا

 هی رب اشاپ نسج ی دیا شعلف كلسنم هیارژو كس هلکما
 قارا درس نیدمک نامز قوبج هثی نکیا شلوا ےظعار زو
 ی دنلوا تیانع هیاشاپ هاربا ترازو هل

 ولز ی یا ,لصالایدوبنرا_(اشاپنسح یک مظعارب زو)

 جا ی دا راو یس ا” ر | دقمرب اما یدا مدآولزو كب

 موم دم ه دنشا قاخودسروغ وا هجر دربو موش هب رعرب

 دابتسا هرلنا هدنن امز یتایغط كنب رکی یدررملوا رعت هک ی دیا

 هه اشدا لاحو بوج ی دروناص م الوا نیما ن دل ع هلا

 ردشمتا قبس هدنلح یلاح راس یدنلوا لع یدلوا سکعتم

 یسارزو كن رصع نابلوا لصاو هنماقم قلمطع ارزو اما)

 دا رح ناطلس ی دبا لصالا یونسو داماد (اشاپ لیلخر زو

 هدرلنوب سی رب هداشاب ؛ میهارا یزخا ه هر اکا رخ دوب كموج رم

 ماَقمعاق هعفد یکنار و ردشلوا نادوف ایلاوتم هنس جر یدبا

 (نایدجا ظفاح مداضرب زو) یدلواتوف الوزعم نکیا شلوا
 هنود ی دنا هنیسک لاا شوخ تاغو نآرف لها د وحش



 بسا ۲ س

 كبناح بوش ربا همانا یراک نالوا یوبندن دنا ۍدلک بوراو
 اد ..هسلع لاعت هللا ةر یدلوا مزاغ هبارختا

 ید. لصالایونسوب (اشابیهاربا مرکآ رادرسو یظعا ربزو)
 هر کر ش یعاضوا اما ۳3 *اح كنس هنامز ه دهرکو امس و
 دج ن دالقع هک ن دال د هاک اب یهو یوا ی دا

 ییس هعلق هربنف « دنا ةعفد عاري زو هعف د حوا یدزاز دنا

 هګندروط رلاستد کاخ دیا رائآرب قطار دشلوا قفوم هنعف

 ینا ماعتلرت ه دن رات تفلاو مشعهنسس ردبیسهن راب رک ذ
 للا هج زر ر دشا قمبس هلا لع ارا رم یلاوحا رناض ی دشا

 هداز هژاغیح(اشاب انس هداز هلاغیج مظعارب زو) هيلع یلاصت
 یهبیلا رابغ ردندنراک كنسا محا کلنز دب كترف رفاک یرلکذدند

 هدناخ ناهلس نوبامه مرح رازدیا یی مالتسا ةارج نکیاربغص
 هکلیکب زلکب «دصب هنفلاغا یرعلب هلیقب رط بولوب شرورپ
 ترازو اشاب نیطصم ال ال رادرس هرکص ندقدلو لوصو

 یتلزداهب قوج هدیرارفسو هدنزلکنج شاسلرقو یدیا شعر و
 یش هپ رام یروبط هرکا ی دا شتلوا هدهاشم یکلروالد و

 ولتعرخ هنب و ی دنلوا تباتع قلعا ر زو هیودنک ندننوک
 رب زونوک شب قرق قا یدنلوا اقا هیاسشاپ هاربا هدلازمم
 یاجاع تارا یدیاولشاود قلخ دبرب نکل یدلوا مطعا
 زوما هژوقم و كلدروط قاریا 2 دلک نفان ك دنکچ كدضر علا

 o لوا ردنا ه دیجتر ادب هللا هسېسخ

 ر دشلزاب الیصفت یاوحارت اس ی ده دن

 عل وتولاق هتسهظذاح هنگ ( (اشاپنسح مداخ مظعارب زو)

 تولوا كليم هنکلښس ارزو هرکص یدنا شل ون ه دراتم دخ

 ولتلودبلاغ ییمطرب اما یدلوا مظعارپ زو هنیرب اشاپ هاربا

 یدبآ

 |۳۳ فی و ووتو
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 ا سم

 هج لانو رلبدرترا نران واکب و رلبدلوا ع ونم هدهسیدلوا

 یزرادتمزن  دلحمو ر دشعزبا هرتاوت دح یراتالو و تمارک

 دادب ی زاغ ناخ دارم ناطللس هرکص یدنلوا اتکا هلا

 هلیتمدخ قلم قم اق یراترضخ انا یسومولتداعسو هدنزفس
 دیلع یلاعت ها هجير لب ذا اف ملاع كرت نکیا قوه
 ( ردهدنرکذ یراعطعار زو كموخ عی زاغ ناخدجحناطلس)

 یظعارپ زو دنوبامش سولجران وب اشاب نانس هججوق مظعاریزو
 ناب دلو مرکا راذرس هدنرفس شورکناو

 میظعارب زو هلل وپ ماعم اف هدس ول (شاب داهرف یظعا ریزو)
 یرللاوحا رادنلوا تصد رادزرس دن رزوا قاغقالفاثولوا

 (اشاب دععالال مظخا رب زو)ر دشعلا قس ح ویشه و لصفم

 ترهش هلکد شواچ دج ول هبکن ه دنفلشواح نامز هیلا زاشم
Ayهډنلاح یکل هدارهش تموح مع دا رم ناطاس یدنا  

 نا چ ناطلسس هارکص یادیا ق دنراشواح هدا زه شت

 رلیدلوا اسعربم هدنرافدرویب هجوت هن وياه یاس یراترضح
 نی وات رطح هد |رهش غی رلیدت [لصاخ ید نع تاتلاپ اماف

 شود نالوایثبا دکمتانراترضح هدازرهش هک ی رق ی ھاو
 ندنآرادریفد.هدعب بولوایب اشد هب هدآ ریهشه رکصرابدتبا حوزت

 دنکلسارز درو هلن وام امه سولح یدلوا راهنش الا بجا ص لا

 ترازو م دلت . یکتا نوا ن دقلشواح هل جاب ویدلرون كلسنم
 RS هدنلاح ینلشواح یدلوا لصاو هنسهنر

 یکیارهدّساک یناما دج هدعب:یدا شٌلوا مادعسا هدنتمدخ

 هللا تماقنسا هد هکرمتم نک اما لوا ابلاغ ی دیا شلاق هنس

 شبا تبابصا هتاجا ف ده:یماعدربت هلکغ | نیک دوخ
 هپ اود نوکر ناه ی دلوا زاد هرهب ن دنرازو ا ی دبا



NE جم 

 لاج هم یزراوک رزب ز دپ و رابذنا ا داد دعس ول

 رات دلوا ربصم تلود ر رتب
 ندب هصه تلو د رب مس هعف دینا (ناخ نط صم ناطاس)

 ناظا سیدنا لکد مولعف یرالاوحا هدنراسولخ لوا راتدروبب

 سلاج هلغلوا رنک رانو ور غص یدالوا كموح رم ناخ دجاا

 را: دمر وب ثاغتلا هییروض تنطلس نکل یدیا راشلوا ریس
 وا د یضتقم نب رلعلوا ملشیرانافثلا زا

ESها های جارو یو  

 علخ موح رخ ناڪ ناطلس نوح ر دولقلوا داربا هجان خد

 رات در دتا شالعنایرانو ةلبارکسغ ق افت | هن یمدناف قوم و

 / یرلتیضح اشا یسوم ولت داعس لیلصلا تبحاص لیلح رتزو

 یتابتغاو ارتفو ظوسم هنود: تلانا یرلتلدعم طاس نالا هک

 ناسل كرانا ردطوطظم و ظوفحم ن دّجسو زواح هدنرلتلود نامز

 صاوخ رو دنکهاتدتا سالحا هی یهابشداب نوبابه تخت
 هدنرانویامه هل اعم هرزوا داتعد هلغلوا قلن اغا نالوا هدهطوا

 ىدا ا 5 دوام تخ ئاج ید یزاهدلاو قدرروط

 قوتخ یعوخ رم ناجع ناطلس لاظ یرلکدنداشاب دواد رکم

 چک نامش هل فاوا شکن هو دنکس شما شقکه کما

 یتهالک ماظ هی ملاظ دیفو زاغ داب رف بوبارصص ندنوبامخ

 : نسهلوت ندیاعت هللا مناط داوا یدو اتما اازا کک

 ويد کهاشداب هتشرآ کظلس هش کرک و کتل اکب

 نورفا ن دنس بترا قفلواریمت هکیدتا داب رف و اکب هت ممر

 هدنددضم نخر دمن رهون د ج وا مالسرا یزهدلاو ید

۱ 
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 توازن او تی ی هم زا ید
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 ناخدجباناظلس موخر (اشاپدجا ظف اسنالوا عظعارب زو
 یایغطكشابل ر قو یا طل رابل الج هکر اب رهردبآلقن ندموحرم

 دراو هنن راهی رش عع” كزوفغم هاشداپ ندي ر غاب و ندنفرظ ارزو

 یدرؤلق ندبارشو ماعط لک او ی .درولوا تم ه دتیاغ هسلوا
 هن مراکتخ ی ه یاهرزوک ی رالاخوا ها یوم هدازرهبش نوح

 رادرم هرکسسع رادنوک یبا نسرولب راد نوک"نسرون ز هجوک
 اکسو نيم دنا عفو عاق ی دن اهم هلجوب هل لبصف كنیلاعت هللا هلا

 ,نشردیا هت هعفدرب ىح لیدزد نردودتا ورفرس یرورضلاب

 لاعت هلا هش نا هلا ارادم نیک هبا لق نیکراپ درو لاوسوپد

 ,یدیدن رولک هجن ن دنرافحنسهروک ,هلنساع د رخ كهاشداب

 دی دا وا هل و نانزره هکراشمرونب موح ئه دچا ناطاس
 خديروک ترخو دلو ارو ضا تكمهاشداب ولت داعش ارب ز مدردپ ان

 هدازهش لرصمو تریغو راع بحار هل وب نخی یدزلوا دیفم
 ولتداسو فوق قفو هی ودنک ی رب ندنشاشم هرکص ی دی
 با لودنکو كا عضو تاعسلط ز دا ثاربا اف ههابیش داب

 :یس ان اررق بولوب عوقو كا تالماعهو تالار صعب
 كم دبا ضرع هنب زراوک زپ ردپ ب ولآ ندندی هنسک نروتک

 رلتلوا هطساوو شو یبهدلاوو یدنلق ق وح هدعب سوبح
 هاشداب اما هيلع لاعت للا دجیر یدلت | هیاب رد بوئلوا ذخا

 نار ی دوجرپ دوح و جد هلرلن ی:دبلوا نی ید هروفغم

 ۱ . ردشع ۱ تاقق هدلوساتسا سولا د لعل یدلاق

 دیش اتاق وهدلوپن اتسا سولا دعب ( ناضج لس ناطلسهدارمشر)

 :هدننایح لامكروفغم هاش داپ ی ناطلس هدارهش)
 : ردشلوا لصاو هناجر, تجر

 ا | ب ولوا دلوته ه دا شنغم( ناخ دجا ناطلس ه دارهش)

 ست ۲۵ تم



 — ۲۸۰  .تص

 هدباضح یز ندنراک ءارما كن هبناسا ید ن رب یسهدازهرمشمه
 نیفید)وا نکی كلروتکو كلرونک هدانز كليدعشو رلشمردنوکءاس

 ندنرلکنرف دارغلب ینوتلآ كيبزوب نالوا بولطمو را ناییرذع
 رولب ردنوک سو توتکم هدکد لک زکیاوح هلبا رع راق دا وب هغلآ
 دوباتیرانوعلم نالک نامه هلغلوا هد راوشبط نسحلد راشعد

 م وحر هدکدلک بولوارادرمس اشا دار هرکص رلیدت |

 .مدقدنلوالتق هبار هرفک لوا ییذیگروک ی دیا هرکصندریدنفا

 لتق كموحرح وید رلیدلا نوتلآ زویترد جواو ره اوج ردقوب
 یدردکح تجزیلبخو یدردتا هدير قوج نرلاغا نردنا

 هنب راداسف یودتبالوا یدیانوءلمرب هلل وب هلو نس>یلد هتشوا
 یدبلک هدوحو یدلفصیلاعت قحیداسف یو دن | بدتر وب رب رس

 رب ذی ح الصا نامز قوج هعط هنخر لوا هرحاماللسالهاهسخ وب

 نالی یس هیاکح كوعلءوب یدکجیزوسزوس هنب هتشوایدیلوا
 ممدیاعورش هنابمراوعوجرهدوصعم هنن زب یدازوایک یلثم

 ( یت انو كموجرم ناخ دم ناطاس )
 ا هس: خر ۸۸ ی دو

 ردقمندزوب رب هدیلزاتدارارهتعمربغ رفس نلد یرفس هطا نوح

 لوخد هدارغلب داهخاراد نوحما اتشم بوتلوا تدوع شعا

 نا دج یاطلس ناواورصع هاشداب رکم یدلوا سسم

 نوڪ شب ترد قحا یرلج اجز كلزان جام كنب رلیرمضح
 تدارا نکیا هدنساننا ترشایم هیاودربیدت اکح هلغلوا فر

 دز ا ریخ یودلیا ن انجل اراد منع هليا ناجا و سالا قلاخ

 1 یدلوا دراو:
 ( روقغم هاشداب ناک دارهش رک د رد )

 ( ناخد وع ناضطاب هدارهش )

 ا و۲ ک ر



 تا 0:4 دلم

 عقاو هدنلح اوس رکدقآ هلج كملک هللا نکا ود هرکص ندنا

 نی هرودلا هرکه ست هضق امومعنیکلام با موریالق نالوا
 نیزنسا نوتلا كيد زوت یدعم هدنس هلباقم یس هعلق هتس ر اما

 هدراوشبطلمملک یناوج كلوب هي ودنکنکیاهد هنس ون سد سعد

 لاق هکمردنوک هژنارلهدعوو رلتلاغسارا-رهو رولو یذ یک ر وکر ب

 اشابدا مع هدنام وا ررب و هار جرخ هب ودنکن وتلا زوب و ردنا

 تلود و كنيکروک یدنا رادرس ماقم اق هددارفلب موح رح

 رراو هباشان دار هد دارغلب و رغوط هلغمالوا یناها ن هلع ۰

 قالوا هن ید اشاپدا مررتسوک نب راب وتکمو رربدلی یلاح عقاوو
 61 راهنزنس هلک هز ادتتاهنامارر و تزاحاوردراولاعحا

 بولا ینوغزتسا ید موحح ا ردنا هس نس هیمراو

 یدنا یسانئاقلوا هحوتم هنداعس ناسا ىدا ا هدا رغلد

 نيد رب ید اپاپ نب رورفاکرب یلارق هناسسا هبیگروک ذم
 هدکد لک ندندحرس سلک راو یراراکتمدخ ید ر شوق

 هنومزو بولوا یچقا سب هرانوپ زاشهریو شورغیلاهبیریهگیرب
 یدرب و رخ یدلک کر وکر ااش لوا تخم هدهناخر و شمروتک

 دنچ ره یدرونک نب رابوتکم كنيلارق هینایساو كنابابنب رو
 یدیدردقح هوا هنو دتا رب رقتدموح رمو هلا ادنهک یدع

 دتا هجرت یراب وتکم یرلکدروتک ی دعاذاتعا نامز قوجو
 هان وب رد رم رغ رع رلمدآ کی دتا لاسرا هرس وب هک وب یسوعتن
 فالخالصاو دبا داقعایکردیا عاقتسا ندزعاسل م زب نمالک
 نلک لواراشع | هظاغم ناع ا هج رال طا نیب او رلشع دكمرب و نلاقحا

 هرزوا قلوا نسح یند ادکی دبع هعکنوا شب یرارفاک
 یرالا"وس و یراکرادن و یرا رب دت كران وب یدردلب وس بوروتک

 كناپاب یر یعاسنویفر وروئلوا لیصفت یرب یننفیدیا ندنابیارغ



 — ۲۷/۸ تم

 بویمهرونک هلا اما رار دیا بیقعت نوجا كعاراکش نس ودنکو
 نسحیایربت موحرح رت [ناجیرغوط هدارغلب و رولواصالخ
 یراک هنالیساو هقیش یدیا شا بولوا رادرمس ماقم مع اقاشاب

 رروتک هنغانوق ودنک یرغوط ررو هک ءدارفلب بور دنوک
 یاد توا و یتابوصیربب هدنرب یساغا یرهکیءددارغلب
 یدیا رام دآ ابقشا نیهمو ینوخ ت راغ رلنوب هکا دنهک ناویک

 نامز لوا كن اشاب نسح هکاشاب ر دنکسا موح مو
 شاپ نسح بود زمو تصرف هلیوب اکو ب ی دیا یسا دک
 هغانا لوق نالوا ه ددارغلب و رار دیا هرواشم هلا م وحرم

 یدملوا یلاخ ندن ایصع هسددراو هرپ هنره یصاع ی دقلاق
 هلکعا فی وهم ود زردا داسفر و راراصابیزکیآرس یدعس

 هدهناتسآ م وحرم رارروا هی هعلقو راررو دلاق هلساضر ودنک

 لالا نئدلک یضرع كموح مع اشا نسح یدنا مظعا ریزو

 فیرش طخ ود هلعرش ی دنلوا صی ههاش داپ ولتداعس

 یدننا هللا عنص یلاوحا لیصفت هرکصن دنا ی دلوا ر داص
 ی دلر بوک فی رش مکح هنلتفو بوللوا اتقتسا ن دم وحرح
 یدشلوا لتق هلس كب كج وک هعبرام نالوا نلغوا یش ا درد
 د رم مک هناعا دوهج هکو یلاوحارب ندییارغ برغا كنوعلم

 هناغع هیلع تلو د نوج هجوم یعرصم زالوا راک هب وت دحل

 رازه دصو نور هبت ژل دص ندنشیاهک یس هلصوح ودنک
 هداسف یربغرب هج 2ز سپ یدلب نیکو دنا نو زذا هجر د

 هی هیناس | هواباپ نیر هکیدنو ندهنسوب یدیا ه دندصق ترشابه

 هسخ وب راد دموق هنیرب مدآ ییرانا زراب یدردنوکر امذآو راب ونکم
 دافتعا هرس ا و ید یغدزا یدععتب ییاوح هدهنسوب

 نهرو نسهسعلق هنسر عقاو هدشرق هو ادا نوحا كملک



— ۷ = 

 هراو هان عضو هلوقم و هني یدراو هنسوب نوج یدرسا نوسلوا
 هع اضوایساناعر اموع هکلب یسارقف دحرس یدریو جاور
 . هتسکر ررد كبرفس هددحرسرلبدقلاق هغانا بویمهدیا لمحت
 اشاپ رفس نمان ی درونسک ن دارا هەر و دنک ی دا او

 دعفد ییارب هرادرس و ی دلوا ع وشاب هی هلج و بودیا عضو
 هرللدلک هنن زز وا نوح یدلوا قند نوا ی دلک یسم دآ

 را دن مکح ه ددعفد یککیا رابدلوا مرهنع هدلوا ةعفد

 هب رلکوا نږرانزوډ رضو بودیا روباط ن درا هب رعرایدروک
 یلاعت هللا لضفنهرکص ن دکتح نوجو رابدو رو ۹| بوزید

 نلاقئاو باوث او نیراوط و لامو رلیدتبا مرهنم ییایقشا هرکوب
 هک ی وص نیر دورایدلک هةن روزا بوج ندنا رایدتیا تراغ
 یدک برو دلی نکا هرزوا ناینط تاغر دند راک راهنا
 یدردنوک قادکک یدر و هاش نالوا ناد هرادرمس ن دنا

 ودنکم وح یدمراو هننابقئرا بولق هدنناب رادرمس رو زمو
 لب رالامسا هن بوردنوک یب یدنفا دج یحانزور ندنرالوق

 هی هنوط ندهوجناب بویمارخواهدارغلب و یدردنا لوبقیراوشمط
 هباقشو :هتلالض هسیا يلخ هنامز یدراو هراوشبطبودنا رونع

 نیعه هرول مرک هس وا ش هک هدارغلب اضف ردراقیفشم و نیم

 بی رق هی هنس یکیا هلطابو یدیازتاج كعدیا را درس بواوا
 لوا ی دتا هب رک رش لوالاک یغاضوا اما یدلاق هدراوشمط

 م وحر ی دلدیک هئداعس هناتساو ی دنلا نوغزسا هک هشت

 ندتعاضوا ید رلت و ی دلند هم وق هن ولراوشط ندنفرط

 هدراوشبط هعاق نوکر یدرارذ هزوکت صف لصتم تولوا راس

 بودنا موعه لوق هدلحم لوا راقبح هرشط روئلت 1 هلت راکش
 نسهدایو راوس هلجو تراغن راکلم لامولتفیرانلق هد هعلق
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 همنهج رعق رفاک قوج هلبا كنفت و بوط ید ن د هد اب ورپ
 لوارایدربا ییاوه هد لعوب نعورابالا ولت آ تیاهن راب دتک
 هللا ی دلغوا ما ر دف نوا موج یه ابشاب شد ور د ه دل

 رلتلاعتسا هرلن_* و یدرود نامز قوج هدنسوشرف دلرافک

 رانلغوا لوا نامه یدلوا نیعم هسسوک قوج تبقاع یدریو
 یدلوادیهش هدنآ لواو یدروا هالا لوس رب تباغ كرفاک هلبا
 للاعت هللا دنع نم هبراحوب رایضمب اما هيلع یلاعت هللا هج ر

 نددوهش هضرع هلهجوو قوا لتف یسایفشا یل الج
 قلا ندرلناو رار دیا قیقح یدلوا نوجا قمر دلاق یر دوحو
 ندی لف اک هد الا سفن زرد یدتک یشک كب ی دی

 هدا قو یرانو مالسا لها هدزاوشمطو هدهتسوب رادسقک

 نودپ هرکص یدرولناص ناس قوجو ی درواکج درد قوچ
 بوران ورک ه دنب وک راغلب هدعب ه دنس هبات گرافک ه دنسا ره

 یدلک جد یادا ساق یدلوا كنج را دقم ررب ه دن رک دکب

 ه دارغلب یدزب نییسعن هنو دن اشاب دارم هلتلاا یلبا مور

 ر دا تجزع
 (كنسح یل د موح ص یل الج)

 (رد «دنرکذیراکحتفام)

 شی دسر دیا تع اطا نوکر هرا درس ه دروب نمرغس روک ذم

 ردقلوارب هسلوا تافتلاوارا دمز دقت ره یدراتوط نفالخ نوک

 یزوس بودبا اجر ولد هپ یل الجرب الثء یدراذغی ورقوب نکوب
 هراب نی راغ وط هعفدرب ی درفیب اید هلیفاذکو فال هسمس

 هاک یرداح نغاطوا هرکه جرب و یدقی هشت | بودنا هراب

 هسک هنن زوسالصا یدبا شلوا رورغم تباغ یدرزوق هاک رقس
 كن دنکز وس نوسید هسرب د هندب و كېن نوسم | تفلاخحم
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 نی رازوکوو ی دمر دلاق نیشاب هسیدلبوس ر دقن بولو | لباق
 یدرلب وس یک باوخ یوک هدنکارپ بوک هسلب وسه یدم هجآ

 ی دیا لیللا فصن ماع ی دیا بجعته تایوسنم و غباوت هاچ
 نوجا قدنخ هنو یدلکد ناف هن نوجا هبناتو یدلک رابعم
 كنح ر دقو هد هقب هیوآ زب دعک دید هرلبل الج ی دئلج هپ احر

 جد ی ډل فرد همز د هن ق هزات هل .دنخ هن درب رب ا ا

 تو هو دنک بوک هسسیا یرچکیرایدیدز رم

 هب یر کب یدرانا لخ لولب نی هلی قرتو نابکس ر اتش

 نامه یددرواوا هم لاح ی دشلش ید حایص رلیدلوا عبا

 نوسراومدآ هیاشاب لالح نوسلوا هست هنساعا یرهطب ددم

 هد وشرق ی دلوا یخد حابص هلک بورا و ران دیکو هی د
 رلهسرو د كتى را یخدرلتک ردن اترا نح یکی رب اب وک كدزوک

 رايد نبرب راس غان رانالآ یرابار را هسروتوا هیس وپ هدرب ربا
 رلیدتک هتنس هبات كرفاک روا رشد نشنکیا رر ی دنن رس الا

 وید لدو رابدلا یرفاک یکیا رب نی راق دل وب هرشط ن د هاب”

 دشیاق ورا و فسا م دن اس رایدیک یی نک ر

 نامه یدلوا نکم كسار دشن الا ی دئلوا ما دفا دا قوف

 یرارع لوا مرت یدوروب یرلبالا لرافک بب رق هرهظ تقو .
 نیکنفوت بوط هسپا نیعالم یدلرپا رر رر عراب زاغ نایلق

 یسولنآ راحت رایدلک شعش شیک یب وال تک یا اقا

 م دا ٣ كنب هک نالوا ه دهسا" رب دلوا لد اقم هنحولتآ مز ید

 ناعاب یک هلبتا یک ید هتسک كيب هکرب امارایدنیاط برود
 یداواقرغ ید مدآ هرب رابدردلیب نیک او رایدروا هیهنو ط
 نالواهد هبات لواو رایدتا صالخ یخد نسهجئرب مر هقیش

 رلدرمق رفاک قوج ورلردتا كنح مظع تعاس تر د حوا
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 یعوم یدنک کن وسمر وی سابق ر دلکد ار دق كمجما وص
 ردمالسا ضرعو تنطاس سومان معو دریاق الا مرباق یمتایح
 ن ذکی نوا هکلب و یراوس كيب شب تر د مالک لصح یدید

 كج دیار ذقم یشی ارب دوخ یرضح یاعتقح یدنکه ذابپ هداز
 نوح زع اش شی ورد مک تن نیو هایت

 :یودبآ وب

 هغلوا هحولرس هتغالب ناوود قجارد دکوم یوعصع و

 ۱ (ظن) مه دا دارا نیس یکارب کرت ر دقنال

 وک مع زار لو درک« قم ےک م

 » یرب دن و یآ ر تلقع بانرا رازه نلوادیفم *

 ٭ الوم تر نیس دشب رب هشم ها تانج ٭
 * یرصقت ضع لاک بهیساطخ رولواباوص *

 -*۰كس ربا ش ششوک ولکدن زلف ر دق عنه رذح *

 * یربیغت هلییعس لکحد نکم كم رم اضق *

 * كشك هرد تق تقدلما دالوب نشوح نارازه *

 * یربت ن ندانضف س وق ربا عفد یک *

 گچ مادی و كن ورقف و انغ ردر دقه #

 * یرسع هلا كني انیسق نحت ر دن *

 * هدشاره راح لعاف ققح رد روم *
 * یربث ات هل مج یا ندکلف هاکاوک *

 * لج رد بع یہ لذا داتسا هسددتا شقن هز#*

 * یربوصت نسح تلالدرلبا هنعنص لاک #۰

 * لوا لکوت و ملت لها كيا رتسا تداعس *

 * یر ترضح دن شب وردلاناح تنا لوق *

 هکی دلو | ضر اع تافغرب ید هموح رح ه دسلحم لو ا عد
 ی دقه د هل وا ی هبنسیشاب ه دیشروک یندروتوا هکلب وش
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 كا ترد جوا ندقاجوا خد زو یدلک اغا رفس یشاب ن ایکس
 یرعلثو هکع د نوسمع ۲ یرصکیا ی دید لدتا نيت مدا

 e کک روک ا نو

 ن دن شعا لكد مزال !یرصک: و یرولوا شفار

 هکر بک یرکک نوخرلبدب د ننس شمراو وبا بو دنا فوخ
  حه زرولل هقرآ هک زب رولوا یکم هزب قا یهلنش اب
 کار دات اره راید دز دکر کو لنا كب شد نوا نوا هس زلوا

 لک نمش دابا نا ن ه دبا تمو اقم رکسع ر دقلوا هروباط
 ورک نکد اک ردا انج هلکتشت هکو بوط بوی هیت
 هيد ر دو نکرپ دن رک ولتآ هرکص ندنا رولو ماعا ید

 تبق اع رایدید ولآ هنبلا و هتبلاالا یدلوا دیقرایدروک
 لیدننسوک اشا میهارا شوخرس یس ه داد هریشمش كموج یه

 ید اکا رلیدید لهردنوک بو دبا بصن حوشاب یدیا یکی

 یلیا مور هلسجج اشاپ دارعیکیرلکب یلیا مور هتبلا رلیدلوا لیاق
 ندنسوپ موح ره شاپ شیوردلصحت ربدید نوس هلی رکسع
 یک یو دراو مدآ هموح رج رایدتنا نیسیعت ینآ یدبا لوزرعم

 نددحو ر دشخاف ًاطخ رب و و ی دلک هل ناشوا ان ورک

 ید موحرم تبقاع یدلیوسرازوسقوجویدر دشلکی هدایز
 اما مرولب نیکو دنا ش>اف ًاطخ كم ردن وک ن کھ ولتآ
 یایغط تاغ كن رك نامز لوا اربز مرطضم و روع

 عاضوا نب راک دتا ه دلوبن اتسا نيع هب یعسع یدبا ی امز

 دفوخ هلب وب هکنوج زس اما ی درونلوا ف وخ ن د هبب رغ
 كن نسشمن | مرج تعاشر یرماو نکو دنکو نس شاد

 بیبطا نب رطاخ ب ویلب وس ن دنز وپ تبحو فطلو ی دید
 مگا رب هدعاب كل وا یهالاو قو هسااشاب شب ورد ی دتا

o ¬ 
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 یدنلوا لوزن هنسا ره یارمس ليهرج بول ندلحم لوا نوع

 تل هلغلوا هدنرلفرصت ودنک هتشب یروهقهرواط راک

 نس وربک هب هری رج یرلکدید یس اطا لیجو شوق « دنناب
 جاقرپ لامل اف تكجروک نلوزت كمالسا رکنع یدیا شمروق
 بوط هبات ت هوم یو د راو ید روتکر لنز رض و بوط
 كح هدیا افتخ اهراو دنک قلخرنک آ رلیدموق هغابل او یهسکیدروا

 یدنلوا  هرو اشم هلرت اعفد هدلع لوا ید رد زاق ی وقررپ

 " لمردنوک هنیق 1 نح ولت  رارب رلیدم هدیا یر ر ومارهخرب الصا
 هدنع اس یکیا نسو رک افکو ردیکر کسع هد رک نکل رابدید
 رایدمروک بسانم ود ر دا تمواعم مک. كجا هر رزوا راروف

 ندم وق هرخذ هنود رلیدید ېا دیک بوقلاق هرز وا موع

 بسانم ید وب وید زرومیلا هجا نیدناشوب زونه نمانثود و
 عیزوت هرکسعو هلبا هود و ز هب هرع هرتخذ یدعا رلبدم روک
 كن یک هرکوب نوسلدیک ندنا نوسللوا لقن هت ودب هلفلوا
 نکرر وتوا روباط هدنس هلاقف نود یکیکوذتک ةن رفس لدرا

 ۱ یدنلوارسدت ول رود زوب مالک لص راید د رد تیک هک وب

 ۲ هروق ورک دز هباطا تقاع الا ی دلروک بسانم یسی ریو

 زرهدبا چ یاعت هللا لضفناب لهراو هنیرژوا نیسهیاط كرفاکو

 رونلوا لن هنودب هل محو ناسآو رولک هلع لوا یرلیک هرمخ ذ

 شرب ینرض> یلاعتقح که وا روئلوا كنج رولک رفاک دوخاب
 ندماشخا رلیدتبا ترش ام اکاورلیدید هلوا شا ربدقت حوتف

 ند رلیکب رلکبو ند ارهاو زادنا كتفت رادقمرب هللا قرت ندک و لب

 هحابصو نوسک ینابکسكب ترد جوا كنيلالحو نابکس نالوا

 نإ کد میخ ارطاو نوساز د هم زب د نوحا هناط نیک د

 نالوا یماغا یرصک هرک و یدلفنوق رانعمو یدنلوا هببنت
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 ید رکسعوب ی هر ود اید هدتع اعف وو تم ھو یدلوا لخاد

 یسک شا یسهلدرا هودررب هنس وکنزوا كنيک لکد شلروک
 ی ران ز راو 1 اج یزید رشا هدنس. هند زا قالبح رخ

 ییازازد یحاص یکی رلحاصتروع كنسک یشابابقو نار یک `
 یرودلاب اا لاک طدز هدنشاب كنک شا هتک وک ندنتفرط
 ندنسهراب زب شراق ییا هدنجوا قاز نعینراق ررب هدن لاو قالبج
 قعلوارعت یزراوطاو عاضوا هاو قارت هدنعا یز زس

 یدبا ر ولوا ری و ناریح رانروکح قا لکد هدنس هبت رح
 كنسابقشا و شاما یسودنکر لبداک هنغانوا كم وخ رع نوچ
 اسایق یز هلذخ یرغو یرلتشان هدوا یرلیشاک ولب ن : یو یسازبک

 راش یرالءتف كتو و و رللدلوط هغ اب وا یس ناد رونا وک

 تود ا زو انس ندنرا هني رب هندسی یر هضم كن و ر هبخو

 كخاطوا یک هج ثانکت نالوا همان یالغوا مار اق ن رازغا
 اتوا یرلیالا چ اقرورایدلا هروچ بچ هدنسشبط یک دنا
 هرلقافوز نوحما قلوا ر طا هب ورا و رابدتا هطاحا ند هزمْنط
 رلب دل وط هز دیه هن ارطا هنن ر نر ید نالا ج اقر و رلبدشاش

 رایدانآ هنروا ییایخنانلوا بصف هد هعلف ید یر لإ هکر و
 هلج یدا هدابز ندکب نوا انیمخت یس هدانن و یراوس لصحم
 اس ور یرادقم قرف ز وت وا راد رس رلبد د رک هثننام را ناھن
 ەق وح تال کسا ید هدردعلوا رو ید ردیکر لتعلخ هایش
 رابدتتنا كول مدا زونرد جوا رات دنوص رفدرب هدلحت لوا یدرو
 تبق اع و یدلاص هر اد رف ود ۽ | هر وک زر هدا یرثنآ هله

 ریدر دتا | ارهقو ارج ن رکا

 (كناشاب شیو ردو یروبع رکسع ه اطا )
 ( یار پنا كم السا رک اسعریاسو یداسهش )
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 نوکو قاجسو تلړکب رلکب یربغ ندنمس هلوقعو و یدیارردا

 هسراررب و ها ار كولب هنیاراتاتیدننکاب هم دایکی ارب هکر هک

 رلوا یتقفاوم م دسح و یناروضح یب كلا هسرازخرب و رریویل
 رایدتک رلندلک هعفد چ از تبار رفس سو رکنا مالک لصاح

 2 هناح مد یفش رهالاراتدع اوچ خب هوا دانرب
 ۱ (رد هدنرکد ی اوخا نسخ ید لالچ

 یش ادرف كنيج زاب هرق نر دلاق نیل کال السج ادتبا روکذم
 ىدا قئرا ندکب زوتوا رکی ایتشا نالوا معج هناا ویدا
 هنسو هو دنک هلبا تلاتساو هدعو رازه ندهناتسا ین تقاع

 ترد جوا و قاش هتسایقشا ءاسور رفن تلا و. نیکلیکب رلکی

 ید ردنوکو بد یرفس سورکنآ بوریو كولب هتادنولو تابکت زوب
 یدنود ندد و.یلک سالف ی راک دد نشاب ل ولب ساق هرق

 تایکب زلکب خد اکا ہد از هل اتفح هرکص یدلاق هدیل وط ان او

 یدیا وا ندا رارف ادتا بولوا مرهنم ندشابلرفو یدیا شعریو
 یدتا تعاطا هلاک نسح یلدیدیا شلاق هدسلا ی و د كلا

 نوکرب هنالاویدرمک هتسهلساسییاکخر اس ماش دا ولتد اعسو

 هیس هغرداق نکرع ندیل وک الوا یدبا لکد یلاخ ندنایصع

 بوروآ كافترب ید بودا بضخ یتعم ی ییاولریم یکید ریک
 قاروتغ نورب,ند دادتعت هدک لک ه هنردا هرکض یدل ا لتق

 د از راس و یس هلوقم رارغو باب ومو اولا هناضت ارس
 نوغلاض قتل هجا لوب جاقرب بوئلوا خیز و هرهش ۍس هداوزو
 نالوا هد ماع قیرط راسو هد هیق وص و هد هبلف هرکص یدنلاص
 رل.دء زو ایم هک و یدنلاص رلزوغلاص هرزوا لاونمو هدناهصق

 راود وف هلیاراکش ودع مالسا رکسع راد قلاع رادرس یدئوا

 هنو اس یود را بولک ندلزع لوا یدیا شوق هتلر
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 یا ن هشرولک بوراو هج ره لوا امارارردلا مشا ود دعا
 نیکو دتا یفلقا زوب تب هلواشعد نوسمشوا مرد ا تاج

 هکسلب یدیارب یرغآیخد هلبا هداز یک او یے ا ررقمکودقسا
 هلکع اتدوع ناخ نعد یدیاش اش رانساکا یتلوا هدنفالخ

 اعلا یون هناخ یدردلب نیفحایلوا بتاعم ندیعاشداب باا

 بیس هتسهنک كناخ هلکتکبوقلاق اعم یسوذنکو هلکعا ناس و

 باوثا كل هداز حک کا رار دیک وغلاق هرکصنوکر  ندربقف یدلوا

 یرلمدآو یرلب وتکم یدیا شلاق هدودرا ینلرغا هلجو قازراو
 هتساده یدبع خذ نوا كز موح رم نوتلآ كس شب یدلک

 ر همان هب رت یربغ ندنک و دلز و تزاحا نسح یدتا تمدخ

 هلیتعاس نامه نوک کیدا تافو موح رم هرکصیدرب و تد
 كناخ ممالا سن یف یدلا نونلآ كب کود رو هی ادهک یدع

 هدننوص رفس شاکی دلوا هداف یءدنناغ یتااو باهذ هرفسوت
 كس اب اعر كغ اكس هراب قلا هدفه هلق هدشوا رفس یشیدک
 قالو مراب یدتک هنقا ةنعفدرب هن اک جا و یدتا راسکاخ
 ندیه اش داب ماعلا نالوا هدتد اعس «هناتسآو یدع روک شدا

 كيب زوتوا هعفدزبو شورخكيبفرف موح مم هلنار فح هعفدرب یریغ
 قناعت ها دمح هدناوجب مدربدلا هلجوک ید ردنوکش ورغ
 زا لمح مضرع مسرو شف رغازو هرانات لکد جانت اکو نب

 مادقا ود روتک هنب هتیلا رعا تیافک وب ی هتسا كمرو رشکاا

 كح اورا ید ادجا تسقاع هب وا هب وا كغ اا هاک نلا هاک یدنا

 ردقوب نوچ لرطاخ كنس هکیدنیا سسکلاب نیم هلی وب بودیادا
 . هرعا ده و م هلا لدتا ت اتشا عون هزب نسردنکر ولکرید 1

 ماعنا بور وک راتات ادابم مدرو هبلح زت رعلا دع یرااد هت رخ

 زازحاندنا هن کر هیغیااضاقت بولک هن رزوا ود زدش هک یهاشدان
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 هدرلا رک زس ر دکمناطاس اتضز یدید ر ولوا ھت رعاغجا مر

 یونش هد رمان ززو قالوا ر کس رش دا رع هد ودرارلنا

 مدید زنش نرو ن اراد رح هرهخ و ننشر بد نوسروک
 تعالس یشادنرق اهدقم مدزوک نیکو دنا راو یددرت اعوننکل
 یودتیا اجلا هن لالح هب ووا نادرکو ر ند ودنکن اخ یارک

 یقرافم ندیل الج هرکص هج کا یدیا شعا قنس مک هتن

 هل ایف هنن نکا فقاو اکوب ناخنکل یدنا شخ هرتاو دح
 ر دهل وشلاوحاو مدراو هموح ره نوج ىدا لکد اخ ندمو

 رد زکلوق ودنکیدنفا میهارب | هح رگکحا هداز یکتا | مدد

 مدارب ندراکبا لڪ ندتنطاس ټناج اعا زر دبا یسهمراو

 رولوارثوم خد یزوسیه رووا ےظەت هزوادنک مه كلردنوک

 یب دلوا یرفا تم نوک اقرب یسودنک ی دلبا هسب دلبن وید
 ی ی ورد داوا رع کوشا قا قود هجنو
 ریهفیدید نوسلوا هل.یدنفا مهار ناطرشراما یدردتا

 چاق ارهاط قدراو هناخ نوح مدلوا صالح مدشا رذع یلیح

 یلاللجیستریا رایدشربک هیدلسف هیافخا هرکص رایدشلب وس مالک
 زر هدیکء اعم لایدا رادرتفدو زرهدیا فقوت هک ند هدازد

 مدلک هعوح ر نوچ یدردنوکیدواص هلبا راب ونکم یزپ ويد
 نظرابدروس نس رالکا هت یدک یرولک مدند لاح تقیقح
 یلوا هرکصن دنناقالم هداز یسک | نعاضوا اب زردیکم لاف

 ندنو یزوس كاد وف مرفروقو مدل وب ققاوم هحاضوا

 رکسع هب ېک هکبدیاوب ځد زوس لوا مديد رولوب توب
 اشد هکر د هنغالوق بو دروت کس هلا كجا مادقا نوا
 لوازو یار هنکودلک توراو وللاصییلاح رک هنا یے

 نوعن وب نیشم نمروک ۍرلنوا هدغالخ مب هسردیا ښلقازون



 تب ۳۳۷ —

 یدرتقیمالسا رکسع هدانز ندنتصن نکلو یدرو ناماهحرکآ

 هدلد ییانوا نوا هتشوا یدلققناهاوب ید هن رکس هک
 نیدیلواو یدلوا روئنم یابه هلبا قدرطوب مالسا لها لعاح

 - كلریفتو لیدبتو ظ یسهجتت یدلوب رفظ هس هلج هد هنس کا
 تلاش انا هر ناوک نیر واوا مىل واو
 یر اسیدل وا عق او هد اخ د ناطاس رضع یس البتسا

 هداز هلاغحو لاوجا سابلزق رد هدنرافرش نامز دجا ناطلس

 ردشلزا اد رفتم بویعلوا راتعا هحرات هلفلوا یخ راد ریس

 ( كناشابدالال هل روثغمو موج رح) 7

 (۱۰۱۱ هنس یل راد رس ناعز )
 ترازو فرصتم ءاشام فیک هدهناتسآ اشاب نی یخ

 مالسارکسع رادرمس ةلابصا هنن ر , ودنکی مو> ر یدنای مطع

 هللا ضمن د یدشوب هدنود و هدګ را لوا موج رم یدتیا نصت

 ودل نشکتا صدت دوب ندادعا ی دبا هلا مالسا هارغیاعت

 یغ ودلوا الم هن رلترمضج ناخ هدب وګ بومیح ن دودی و

 رکسعتیعج تولک هدارفلب ندنا ردشع انیس هدنسهجرت ناخ

 هجوتم و رغوط هدحرس بو دنا كرادنولیمکت هسیا هنتامزاولو
 ی دئلوا هناور و

 دەي دید وع ندرفس وااو
 يدا سمرا وک نا ندلریم مان زی مور جی رفق دع و

 هرپسرب هل رانا رکج هدنسلات یره: هوارد هدنسهیحأا شولمش

 هما هرب مدر و نیراب وتکم كموح صومدلو راشغوف هراز
 گی هل !تلودنوج یو عع اراب وتکم مدشو د ره ظع دنا و

 بی رقنع هراوح ددر الب ی دا قاعتم هنسلوا قالم هم السا

 هلکناویدتبا لاؤ نیلاوختایل الج هلبا بی رتو یدید زرهدیک
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 تلود هکیدلوا نوفنص مینشرب لصح یدنل وا مانتغا مغ و

 نیما دیمزسوک ید هرکص:دع*یلاعت قح یدناشمذواهد هناعع

 ترح و كح قوتح ورد اه: ر هدرحالآ سفن هداز هل دح

 ی دا فیکح یالتبم قحا یا مدا ردات نعلق نوک

 یدیا شعرا و هتحا رسا هلا فب کک یاضتقم هدسلحوا

 ره زدملوا رابدمرابوا ٠ هبوب هرکصندنا یدلوا تدس هتیصمو هتک

 نبسح هداز طالو ناخ یدلوا لخاد وچ تورو

 یدلا لتف ود لدنود توش ندن لدلکولدلک هل.تقو ییاشاب

 دجختما لس ردقو و یدردلاق نیل نایصع هدءهلح یتاب وستم

 هسحوت هربا تسوحت رفسوب زونهو راتفرک هتسالب مالسلا هیلع
 ندناو مش یاشاب دوج لغوا نکا هدنس هعلق ننح ندا

 اشاپ نیسح ید ین اورشو یدیاشمرب و یرکب راد بوریدلاق
 هناورش اشا دچا و فدا عا هی و هرا شاب دچا لغوا

 راد توقلاق ندناو ید ا رانو ا لخاد هرکب راد اشان دوج و
 لاعت هللا هدارا یذلوا هدنایح یاج واو یدلوا هح وثم ه مک

 لاله یب ودنک یدی رهز ندن رهق ریضعب یدتیا تاثوب
 یدتبا تیارس هنیدوج و پارطضا مغو ید رلیضعب یدتیا
 زاب دید

 ) هتسق ردهدنرکد یسالتسا نشابلرق هناورشو هک 6۱۰۱۵

 دجایر اص یکب رلکب یدراو هنب رزو) هک هارک هاش ةا هنس

 یدلوا روصح ماتی اید: سب یدنا اشا دم ین ادکلن اشا

 سوم ند دادما تق اع یدا یداع*ترحو كنج شو زور

 ه رز وا ناورش ب وقلاق هرکصخدنا رلب درو هليا نامآ هلغلوا

 رو د ندن اح دیماو روصح مات یآیدب دنا و رش راب دلک
 هارک هاشامارل د رر وهلا ناما د رلتا تشفاع رادل اف روع+و
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 نادره نیک یدید ردشمش یک رادرسرلناک هدنا ر ولوا رادرس

 هاو یدرپ و نهدر هرزوا کودشنب یلقع سکر هیدلب وسزوس
 ه هکل واو یدلوا كل هدکن دیکب وغارب نب ر ر د اج ناتسدرک
 هلبارکسع زواص ن دکیب یکیا نوا اشا نیسح غوا طالوب ناج

 هللا رکسع دارکا كي جاقر ناخ ندلا ءاضر یک اح سلس و

 نشودنسرکسعورایدلکتساودنبراکبدارکآ ندیازارفنگرولک
 رانو رلیدید نب رلکدتا رارف ر ایتخایجد رودنک و رلیدلآ رخ

 طالوت ناج راندنک.ت وئود هلا تیعم تولوا قم هرانآ ید

 یدتا فقوت هر ادرس هدنا و شعا شعترا یردقهلحا هداژ

 زهدعوو یدتاعج دات یرکشع نالق هدودرا یسلربارادربس

 . هقیح هنراثکو درا قحا بردلتآ نرابالآ و یدرب و راتلاتسا
  ندنفرط نشد یدروط بولوا ع الوقزوک هنناجنهشدو یدلس

 سکر ه یدشربا خد قو هلب وا راب د روک و ردیک رولک الصا

 یسیکب رلکب ناورکم نکرید ردا روهظ هن هرکص ندنوب هدنزوج
 هلع سکر هر ذا رب دتر هلبارلتلق هدشن اب ندنرکسعناو اشاب ر
 هفقاو هنن رللاوحا هنسعکو  رلغاب هتسیکرت نفازراو باوا ن آرب
 هدنتفو یدنکیا و رلب دی وق هن ارداح نیرلن ود نوسالوا

 ویدیدراقلا هراب وطو یدلک هن رانکو درا شابلرقرتسرروط هز
 نوقهنوفس وقف ناه یدرو طه یدل اف هن هسک قکلوا ادس ادصرپ

 یدلاق هدنادیم رادزس اما یدرا ناوه ب ویقا هنر یر ويد

 ركع یر + هلیضرع لها لرکسعو هلا یلوقوق ردة كيیکیاو
 بوم هنر يو دراو یی هنیرخ هلجو بوردنب هنب راهودناللق
 هشابلرقنوکل وایدنا ناج هناوبوشود هنیدرآ كرا یخدرانوب
 فارطا یّسنربا یدک و ید ردراویا كنولنامع نکلو یدلواربخ

 هت رخ و بوط ردقوب و رل تاک كر دیاوج و تج یناوج و
 تا
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 هرواشمو ریبدنربو نیدلزوف لرداح زون بزودوا یرلکب رلکب

 شعریو نکسلیکب راکب زیربت هیول هیکن ردیا قلیآر دوخ نیدقلوا
 .رانوخاو یدیا یسکی رلکب ساویس هداز نداق هبض ارو یدا

 نوا هاو اش یلص لغوا اپ ردبخو هی اد رق اپ دجا
 . "یاس لوزرعمو بصنم هداز ندیمرکیو هدتمات یتسکت رلکت لآ

 ءاشو رار دیک بوک ر کسع هشابلرق بناج ةلباشاب رفسیرلکب
 . ندودرا كراتوب هدنشاب عاطهسیا هاش رار دبا تع نخ وند نق هارک

 ندغاط هدنتفو هوا ود تصرف تق وو رروک نزلت رافم

 ۱ ها رکسع هسلا هاش زولوا هلیاقم هک ی دیا رصع تفوو زولنزوس

 ههاش نخ رکسع رک هنندبام نوی امه *یودرا هللا مالسا رکسع
 نامه زال وا نک هکسنلک ید هو درا كيه ودنا تم و ام

 شاق هرق یلالجو اشاب ول هیکت چبا راتبا رارف ورغوط هتسش
 هلک ورغوط هی ودرا بوکوس یش الزق اشاپ دم فو اش

 ربشع *:معط یک بسا یبک یرثک آلا راس لدل وا صالخ
 یدلاق هد اديه هلا یر و هل اقلخ “اولی راد یبل وا

 قلشادلوب ب ويم رب ویلاص نی رکسع و نررلکب ناتبد کو
 هماشخا وب د ردکلکب نیلج كه اش داب ولتد ابعسو ین هدلح وب

 اراک ,یسا را ناتسد رکھ حک لوا ید ردا قوت نيک

 رادرس هدنتقو اش نوسنلوا هرواشم ردقح الوان یی هیعت
 تاود بحاص نکل رایدتبا مادقا هلغل وا قالعورلبدلک هراعی

 یرمع تدم هللا نابع, رل دم رددشلوپ ید رد هد روضج
 ج هدیامارخ هب ودنک یجار باوخ,بودیا راذک لبا اکب
 تلفغ هبت مهن كعد رد هد روضح هدلحجج لوا رم هنب نکی

 هشدار كن للاعنو هراعس تج ردا شو تسوح و هرو

 ھم السا رکسعرامدآ یک كنو كج عم شود قف اوم یریدقت



 بسا ۲ ۳۳ ۰ ..تص

 نادنخ هدلح لوا یدردصاب نر رادنسقا ناک كمالسا رکسع
 ند هعسلق نجلا یسودنک یدلوا رسا ندربرب هلیلغوا یکیااعا

 ؛یوس لس اخو بنا ید ردتا بوط راد همر, هدش ان لزق رکسع
 .هدنس هعلق ناو قعلوا هاب و لاوحا یدردتا شیارب هلآ زبك

 تورنک هب یکر رب هدن رک د ناو بودنا قوسخ ندعل واز وصحم

 ماراو فقوت جد هد زا ول دای ید( ناچ هڪ ةعلق زاوطداع

 رد كکب ہاشرقا یکی رون نم ءاول هلا لات قلوا مالم ببس

 بولا نسهلج هسیدناوت هند كنب اب زا هعلق راسو زمک زانو تنآ
 هرس هسس وک نل انا مورمضرا ی دلوا ناور هنس هعسلق نسح
 هلسغل وا ن دنت احم و رر ىس هعلف نسح ی دنا شمر و

 - هدنلیکت ینا مو مزاولو یدنساو هدنا قافنا یعارفس هسوک
 ندناورش یاش اب د وج ییغواو یدنلق یر ادقم یرودقم
 هد از شان نیسح او مش و یدزیو یرکب راد بو ریدل اق
 دن زانل نیزه بوقل اق یخدراثوپ یدتبا هږج وت هیاشاپ دجخا
 لس هظحالم قلوا هدناو یزادرس شالرق امارابدلوا لخاد
 نکو تک هزاوطداع نوچ نکرولک لبا رنبدن غیا روصحم قاو
 نوح نیدلاض هناّوطداع سولت رکو تۆدا راغلنا یدلاربح

 :بوئود ندنارارولاربخ نکو دنکی خد نانا زرولوالخاد هشجرا
 نسخ هرکضن دنوب راک دان را دنس زار دیک بولقب هن ززو ك اراد

 یدتارادقلا هام فرنص هلعج کبک بود ارار قو تکم دش هعلق
 ناتشدرکو زکیرابد و یدلک هنسلاناودن یدنآ بل رق یرامانا تاق

 دارا رکسع لسک هت و یدلوا قالق ید یرکسغو یتا رما
 یدردنک هعکو ا. لّرسرب هیت هاش یدلوا مزاع هز رات تیناخ توقلاق
 یزنسبش نوح یدردنا هاکن هد زاغاط هح ول نالوا هدنف ارطاو
 دف یمن خاش وک اکا ل ھن رق یت هرد زربتو را دک



 تس ۲۳۲ اس

 یدردیک هعکو | لربمرپ لا رکسع ید هاش یدمراو هنر زوآ

 یراص یتمیلکی رلکب ساویس ییعب مور ید راتوق وب رافلق لوا

 كلام هرکسع كي شب مرکب یس هل وقم یل الج هکاشاپ دجا
 یندلران وب اشاپ نسحولتا هچ الو اشاب رفس هس وکو یدیا
 قافت الابو رابدلک هراقو ید زاد سس یدناراو یسولنا كس نوا

 رد اق ردق هنرهو لش ربا هنب رکسع هاش ۸ هراورلب دتسا ندا

 هبه اش رکجا ردکفح ترنضح تب انع وشلاچ كس رولوا

 زس تنرعو تلود كنس رولوا بلاس نی رکسعو رولوا بلاغ
 هیس رارق یزکوک بواوا بلاغ هزب هاشرکآ كهاش داپ قلقازوپ
 بلا نیش رولوا شلربق الج ردنتقوپ كهاش داپ تلود ھت
 ردعفان هتنلودو ءزبهاش داپ هلیب هجو یکیا رولوا شاتوط نالیب
 یدلوا دیتمرایدتا مام" او مادقا دنج ره یدمرو اضررایدید
 ناوو ید دلشف هدناو هدشق لوا بوسلکو یدفود ندنزوس

 رادعمر بانه كناشاب دجا یدرو هیاشاب دچا "هيلا یوج نالاا

 رایت هناک برودنوک نیستساب مکح كن و دنکح ید سوخات

 واو يدل رهز ينعي ید روت نشیا هدنونک جاق رو ید ردتبا
 یت اوو ید روتک ندلاع هعفص نید وجوو یدلرغا هلا تبرش
 يدتيا شع هدناو شق لواو ید ړو هیاشاب لع نارق رز
 عبات هنتل ابا ناو یدتا رود قم فرص ید هنک رادت رکسعو

 زار ادمورلقارادلد هنب را رکسع و هن رلکب نابتسد رک نالوا

 و و ا صوتو هک ۹
 ها ناو و ید ریو رلتل ايسا دلا قوف یدبا یک اح هزر

 اس هد هعلق نآو یسودنک زونه یدنروتک هکنردو تعجب

 e هللا مارک هاش ىدا افق وته هنس دک كل رکسع

 هلجو ید ردصاب یرلنوپ بور دنوک هلبا ناو ارف شابلرق رکسع



 تنگ ٩۸۳ رابین

 نکا شلوار هدنز راک شلاق ند راب دتر لناس. نایلوب
 راددروشود مدآزوب کس لب هددخاو ناو رالدروشا مجله نام.

 عیاش جد یتافو ربخ كموح ره جغ مالسا رکاسع راد زس

 یدلاق ندلع یغابآو للا كمالسارکسع ید ندبس لوا یدلوا,

 لوارادرب و هلا ناما د ی تلخ هرکص ندنوک نوا هلطابو
 ماماو یدتا تباعرو مارکآ یلبخ * هاش هباشابب تو زش هدنیح

 نیما ندبصن و لزع هجنربا ةناب اب یرمک یدری و نايل وتاضر
 یاسا. هتقلخ نکسعراسو یدتسا تاقوا ف ضم هلا تغارفو

 رضخ قح یدید نوسنک هی ولناع۶ ییتسا نوسلوا مرللوق مب
 بوروتک اعم هللایعو لها هناخ زوترد چ وا اشاب دمحم یلغوا اشا

 هملقو یدربدشاوا هنصراق هلبازلتم الش بوشوق رلمدآ هتناب هاش و

 ۰ یدلاز وب عن او

 غۇلاچ اش مظعا ریزو دار ادا

 (۱۰۱۳ هنش ف یعوداواتوق بولوا مرتو
 كر ازو نامزو یکیدلک ند ھم كنا شاب لیع زوا مظعا رزو

 یک ینودلوا دراو یتافو رخ كن اشاب نس> یا ىدا لوا

 مالسا شو یدنلوآ تصْنَرالاسمس ا ر ةع هنلا نا

 یدئلوا ناو رو هج وتم هن اور شو هاو رو بودا مادقا هتنیعج

 مایق ةتعزع ةف رط ناورش هلغلوا بارت هد وت و بارخناور
 رکسعنوچ یدیا یسیلگب رلکب ناو رشاشاب دوم یلغوایدزسوک

 هنیرز وا اب امم ییرایدلا بخ ندنمجوت هتف رط ناو رشیلخ
 كسارفش هارد رابدتارلعاضوا ل ودع راغ قوح و راد اک

 لقوا اا و ویک رک
 رلود و رل دلش ۳3 نع ا تود نس ردا یر هکم رونک

 زرت یدناک هنس اکلوا زارت نوح رادذتنا لت وخ هرب رمت تناحو



 بس ۳۹۰ سس

 یدت زخآراک و یدناتاف واشات نسخ هژناللاعت هدا تدار

 ۰ (۱۰۱1۴ ق هنس یغودلوب رفظ شابلزف ناوک ةعلق)
 . راقفلاوذ ۀارزوا ناوسخ ی دلوب رفظ هزب ربت نوچ ءارک هاش
 . اشاپ فی رش ید عبات هنتلابا ناور ناو یدردوک یاخ
 یشوازق لوق:یرادت زوجوا كج روڪ نیلاوحا زی ربت
  هجزپ دقت یراقدل وا روض نکلو یدیا شکر ا نییعت هنس هظفاحم
 جارخا نسهفناط لوق نالوا هدنحا نیفمالوایلاع>۱ تمواقع

 زوج رللوق هاش ید ندلوازب ؛نانکت ناشلرب هدنحما یدراو
  رلیدتنارخاست هلاغ راقفلاوذو رابدمهچ ند هعاقو زلب دید

 دع هنس + ن تودلوا ناهارکر ست ناور هعلق)

 زی هارک هاشیدزسسوک زوب هرزوا لاونم ون لاوعا نوچ
 هلا ویدرب و راتا سا هنموق ناتسدرک نالوا عقاو هدنساکلوا

 لغوا ناخ هردتسسکلا ندن رکسع ن اتسحروک و ى دا عجب

 یدلک هتناب هللا رکتشع ناخ تاصاوا نلغوا نوعو ناخدنول
 مان مات نوک نوا یا زوقطو یدتنا هصاسحم یناور بوقلاقو
 یدتارلشی وزوت و رله هعفدهعنز و یدلّوا یداعم هرمصاحم

 یدربدکخودآ اددع نکا ةدنتلا هعلق تّوطنآ ره ددعشب و

 یراشط نشود هب هعلق یح یدران|شساط هیفو ناتتفط یرب ره
 هدنرلشناه نوح ا كععا یغرک لا هلل وا حبات هند رک د ر( اسم

 ةازغ نالواروضحاما ىذا شلوا عفاو قلباص هشورخ رجا
 تفاطی هتک قوج تولوا التن هرمهظ ندکع یا و هود

 یرخنی رانا سرا شم مهارت نیعالم نوک رب یدناش)اق لاشیو
 كن ةن هدنتفورم» نک هعلق هرتط ها دعلفما نکیغوب

 هد هعأق خر ننام لوا رای دوار داخ م دنا قت هعاق شاتلرق

 اب هک



E CE 

 ې داشاب ىلع بودا هرم صاج نوک .رکسنوا بوک هز ربت ردل وب

 یزپ ربت شابلرق نکررونک ب ودیا راتفرکی کب نیدلا ءالعروب نم
 كشابلرف هلیدامتعا قمالوا هلس هاشو شآربخ نیکو دنیا رویضحم

 روتموح نهنمنیرابال؟یکلوایناعت هللا لضم و شعروا هی رزوا

 كحاک هنن راززوا وید هاش هاش جد یالآ جاقرپ هرکص شا

 رولوب رفط هرلنوب ساملرقاما رروا ناب و تاک, نیدلا ءالعروب نہ

 رفعجو رولوا راتفرکهدلحم لوا اشاب لغو رولیقروسکعو مرهنمو

 ههاش یرانو نولوارمسایجد اشاب دوو اشاپ نلیلحندنعیاوتاشا

 زا ۸: عو دیدن لھ وید ندول اشاب رفعج هدنزلکدروټک

 ندع کر د نمراتفرکن الآیلاح ل رک اشاب هتشپا بور دنوکه نس هلباقم

 رارزب و ییهعلق هبا ناما رانا هلکع درسردیادیمادادما

 شیا قوج هیارعف بودی ارا مطا, كعلرمسناعا فلاخم هنناما اما

 یدیاشلواصاخ مدن هب ودنکهرکصاشاب یلعروب نمورلردبا

 دن رلئراو نالوا دلوبعالبسا كنافلحم یدلواتوف هدلاببوا و

 یدیا زادرتفدشاپ هکالشا یاب نکل یداشمردنوک هلی ا

 یدلبا طض نوعا یریم عرشلا تسع

 .(ینودلوا رادرس اب اب نسج یععاس )

 (هنم هنسقیعودلواتوف هل اقلاخ تادراو)
 هلع لوا هرواشلا دعب هدقدلوادراو هنداعس *هناتسا درا رب یب

 هیاشاب یبعءاس هيلایموم یا قل ادرس هلعل وا هدر, بی رق

 لصاوا هني ب رارکسحاش هنتوا اموع خد روب نع یدناوا لارا

 جد هارکابشیدنا هرژ وا مادکا هنی رلبیعج بوردنوک هفی سس

 هرصاحت نامز وی داش هرصاسح یاوز بولآ ین اوچک

 لوا هتبلا هیلوا ردقم هدیلزا ریدقتشیا ربیدیا شلوا يآچاقرب

 هدلج وب رولوا رایسب یجانعو ینام رولوا راوشود راک



 تاپ ۳۵۸ ت

 هنلیظ ارزو هلکغیا لیصحت ل القتسا را دقفرب حد وب نمو
 هدعاس ند یهاشداب باج نکتلو یدلوا رش ایه هلع صعب

 ۱ زیزو هم" روما رعخرکا یعاعنا نوی ام شولجج کا بوی وا
 یدلروسقیلعت هن هلک نا طعا

 ۰ (غوب تصرف لص فالخشاب وا شابلرق)
 (1 €01 هنسیف . یعودل وب رفطهزب الدروب )

 ` ضب هداج لوا الاب نسحیمعاسنالوارب زو هلبتلادا مورضرا

 ناورو كنهیلا راشم یدیا شعلوا بصذ وادرس هنعفد ایقشا

 دابرفو یراضزع هدنلوا هروب نم هتس لناشاپ فب رش یسکب رلکب
 شلاوب رططهز ربت بولم تونع صرف شاب لزق هکیدلوادراویزا همان
 قران راقیدبا یسکبراکب زینب هک( اب یلص وخ رس هک بییصفت
 هلل وا نلقاجوآ كن وق زرت یسهصاخلاومآ كنساکواو هعلق

 الو قز صتم دحج قعابا هلی رط قوا هیدملق ننتلوارکذ
 هان دنزواضت كنبل وق زب مت كہ ندلاءالع نددارک اما

 لعدیلا یوه یشکب ر لکب زی ربت ندیم لوا شک ندنعاطا بوت
 یرکسعولوقزب رتو هلناغا نسح نالوا یم اغآلوق هدزیربتاشاب

 .یراکحو شعآ هرصاحم نسلق قراب یژاف بوراو هنرزوا هللا
 لف رش نیغ كنن رکسع ناوک و هلیارکسع كباب وکر یک اح
 یاب وشک هیمرصاخع بولآ هنا ادخکن اع یس ادکک اشاپ
 هدنبح لوا شلوب رفط هر هروب نه علق تو کود ی را دغم

 كب ني دلا فی یلغ وا ىلتشا ادن رق ككب نب دلا ءالغروب نح
 كزب رتو شعادایرف بود هراح توزاو ههاش كلاذاناخو

 م : نیغودزاو سو هعلق ب وعیح ن د هعلد یرکسع هوا

 .مملعا اراظعت بو دارت یعانوق ترد چ واد درت الب ځد هاش شم رز دتا

 قانآرب هک ن دناهفصا هدنوکن ؤا هجن داقتعا هلراضعب ه.دنوک قلا



 تند تی ا ۷ سس

 شب ییدندا عارخ كم دا نوا نددخ یرادت كروم

 : تیبا اغا مافی انا یزکیو هللا یدنفا نط ضم مالسالا

 ید هل توف ی رکی هکر بدنیا غ دار وش ههاشدا :ولتداعشتولوا

 زدی دانس هه اضریغذفناطلواو نمربو رکسننا بلط قورس رم

 هح رکایدتابلظ نا بشم و زعادایفنا ر هاش داپ

 هنر یرب اع ندم وجم یر نک د ةجانصاما یذرب و ددرتالب

 رای دل داكن سوق نا بودن سبح نور اقاتوراو لواویذربک

 توا خالا لضرع بخاص راس و هلرکسع لضاف و هبیقمو

 ۱ ىس ةناط لوق هیلرپ وهیاشاب نسح هنبترازومانهه؟ وب د وش

 : تمایقو رقاب های زککلم امو لام ورکی رایان رد کلا قفتم

 : هل وب راب دتا فن وختوید زس هلوا شاتب رب وق نوک لوا نامه

تبوزاب اس مقاوو یایدردنوکز هرکذ تهبییهاشداب لاح
 ) راب دربلی

 و زوهرکص یدعبا عولط ییاوح نیک د هوا رصع تو کو

 یاماقم اف ههلکو ا هاشا لغ چ ولام ك هلک ند زنط م قالاعا

 . تابع هباغا دا یابیوبق ینلانآ ی رکی و هیاتشاب ارج
 ) فیس شرم هتبلاورابدتباتأرج هجرک ار :یرصکی هح یدلزوی
 | مززو لبو یرلنو هللاذن ,و ج ع دیدج یافا نکلرلیدیدنولنلزب و

 نا هرگکصل داراب دتالیدجنیرلقناس مالک و ب د رک هرم ترازو

 . , بوزاوهلبا یاب ی اتسوب سو ۶ شا وط سوبعو تشذ شب نوا

 روتب,نیشیا لاخاقورلبد راقبج بوکس ندناتطاس شارف
 .. (اشابحارجو یتیدلوا مظعارزواشاپ لع چوقلام)

 14 ردیخیداواماقاقاشاب مساقهدعب ین دلوا ماقق)

 7 حن قلماقمعاق هیاشاب لغ قلمظعار ز زو هرزواخورنشمهجو

 هلذلوا یی رفن كن اش ان دم نکلویدنلوا نییعت هناشاب دم

 یدلورارف هداشاب مت داق ها قلا دف قطص» مالس ال

 نم ۳۳



 س ۲۵۳ —-

 ن راکدتادضق هنشاتو شعا شمراو هةجذةم یلصیخ" كل یش

 دلج هاش داب ولتدامن هننززوا یصیشلت كناشاپ دومششعا شمزاب
 -هتسام مرزو هلا لوقو رد هلعآرمب کودتیا كمطعاریزو
 بو دو یودلک ضب بونلوا نامرف نوسرک
 ٠2 ارلدتا افتخا اعم یدنفا

 ق رش زراو ناعع زار و لتفر)
 45 026; اس یادت ندش لک اریو)

 سد ید یغناجوا یرفیکبو عر لد یه داب بناج یت
 "نامرف یذخا لر هب روز بوتلق دود رهش روس باول هلغلوا
 "ههاتلاع هاشذاپ ولت داعش ول رونکخ هلا زاروک ذمو یدئلوا
 مس ودشک لکم ردتا لتق هدتنن ایس نادیمو یدنلوا لاسرا
 :ید وقم اتا وق ةه اش داب ولتد اعس و ی ذل وا ل الا هفرع
 میظعهتفرب هلل و یدناسالجا دتفالخررس نییدنفا هلل | عنص

 ضرع هز ره و یدل وا ردیا نانتما ود عدل واتس هنعفد
 هيف الخ اعطق هاش داب ولتد اعسو لوا در یزوسرب هسیدتیا

 وقف لورعم ندع انآ یرضک هکر یتح یدلوا را شبا
 هدناوانه ناود یتتراو یدردتالتف یاعغالعیداهادیساعا

 یرهاظبسرب كرلنوب یدزدسک نیشاب كلاشاپ نتسح یجنانرط
 ماقم اق اقاسو دنا یرورغو یر ادشن كنودن کالا یدیغوپ
 هلا تلاا توادنا عور شر ازو كناشاب نسح ییععاس نالوا

 اشا یرازو هنب هلارشک لس هرکص ید ردنوک هن وزب رط
 رافص ابو ۵ ناد ارزو ندالع ی دلرذتا لقت هه وضراو
 ۱ یدا لکد نیعا درفرب ندنرش ند رانکو

 :(یشودناوا لزع كاتشاب نسح یبشع)
 (۷۰۱۱ هنس یغو دنلوا لتق هدعب)



 بس 00 تب

 (هدامسلازادو كناغا رفع یم اغاویق)

 ۲۰۱۸ هنس و .نلتق اهن اضا"ناهع یسافا )۱

 41 ثار ر دۆ لس ز اوکو مالسالا حس یدنفا للا علص موحرح

 کلاس دن وا اموغ ندنم وجه یس هبلنخراپ الج دیا مااقراق

 تی یی اتش دلکمک ود هدا رف هل وبن اتسا یسارقف

 ند رللاوحتا وب وج اش داب ولت هامس و نلت دلک ه وی ام ناولد

 ارقف راد ریو هاتف ییلا هللا اشترا ارزو لبد ,رلیمراو یربخ

 :نادنسفح گنیقش رب هد از شاپ نانس زاید رک هنر یرباینغا و
 قلاع الاوحا-همفابشلابزلید ردشا لزع هلیبش اشترا نک رولک

 زاندید 1 هدنازب زل زا وبا نیبتمو ارزو نوحا) هزیدتنا مه
 زای دنراقیج هرمتط هلیراریصم ماع رب مس هاش داب ولت داعس تا ذلاب
 "نام یماغارریفو اعارفنصع یساغااوض تلع هب لج وب و

 توراقیح نادیهاشداب نوا ناوید هاوخانو وخت قد رداغا

 شمروک وح ید اشا نسیح ى

 :ندنراوطاو دین و نهاغا یبهفناط یر کی نکا

 .رایدنآ صالخ هلا سالا وید زوشلو ایضار

 . (زدهدنرکذد ییهجوت همهناتسآناشناپ یجشک مظعاریزو ):
 شلارب یریغ نادقلهات ادب جد. هنس یکانوچهلاراشم

 : تدش بودا حر هغل زا دوبس ینکهیلاتسآ ناخات یدمروک

 ند زو نةم نازک هارو یدسا رفتن هد اتش

 تول واهد اسب ةکرلتدلوت لحترپ ہرا درد هن هله دنا شل رق
 کم ید راو هلو باتسا نوح یدکی روس یزوس!هلثر زوازوب
 :هرارکنصقضافوراشلاراوتف ندنزاتضح مالسالا حش زهیروز
 ولند اعس ېد اشا دو راشم ر دتا اضعا نتیعاورشم ید

 قافتارلشعا تلط نامرف هنسارجا بور دن وک ههاشداب



 تس 09 ےس

  Iادار دما بدك د٠ نیل" هدمهک هب ةفيج أ نفعت >
 ران نح نوعلخ؛ید زيو باج یبدرلید روک بنات هوا دنول
 رلیذ رو قلن ید: یش ادر هنر تصدبا زور ند زاوبلاراد
 ین :یداشا تم زغب دوزوا لا و یدنا هدناقولاشات نیسح

 یدناتص مدیا هلباقمو یدتنا عجبنرکسعندارقو ندولرهش اشاب
 هعلق یدنابخ هل هعلق تاقوت تولوا راحات یدنضالا چ اا
 هل ار هدرپ هتسخت یدیا راولحرب یلکشت هجول هدنکوا یس وق
 میش روک ت اعف دلاب نکیا رادرتفد هدنافوآ رق و یدیا دوك سم

 نار نه اشاب ننحورق هش ط لتقلا بخ اوز ند ورا
 بب مم نیعالم٫یکیارب ردبا.لقن هیایقشا نیکو دندنا دانم لک

 ی هللا ةچرررولیق دیعس دیهش توروا كنفت هنشادو ز رولوا
 یاب وسنعو كنا نمار و لک یسهن خو یمرح ند دادغب ندنآ

 دنسس هژباقم بودیا عاهسا ې رلک دلک هرب بی رق نوچ یناقلعتعو
 ثاخص یخو ره اوج نالوا تیتیذ هرزوآ لفن یدر و هاش ردیک
 هن نان درک هنعپ زوت هقیطقو هشخاو هقوعو هب اّيعشا راک
 خرچ نیع اونا دونو رارطوا بودی عارذ یجلفرب قجتارغوا
 درفرب راد وق نامدا هتظقح یجرخ اما زا ر وشل وا ها راناقلق

 هرکصو یدلا نیر ر وب زو رزو هلحو یدلاصرظن هبناج لوا

 لاوحاوبرایدردشلوآ هنشهعاق ریکب رعو هکی روب دو رای دشوق مدا
 راد رس نانشاپ ورسخ مداش یدل وا سکعنم هتلود رد نوح
 یدع دنا غاقتن | هیایقشا نالو اهدنزنک هبت و خد لوا راددتسا
 یدلکود هت داعس "هناتسآ یراکو رافص ك اش هتوآ ندنببس لوا

 باوحو یدلوط نواه ناوند ەكىدلۆا هل وش

 یوع دوخ هب روزا هاسهلب وب یلاخ رایلالح یدلاق ن
 : یدلوازنب ندرلل 1



(Oس  

 روصع هالن دعلود 5 راو بولوا مرمنمو یدلر دنوک, هنیرزوا :

 اشا ا بوترود قدم ندشوع هشرب نوش روق تج یدتیا

 ا یک دادتما هرسصاحت نامز تبقاغ یدراراا مت هداز

 هرس هطساو شاپ نبسج نالوا و دیش بوروتک هلا هدنکنح

 نکل یدنیا ےس هرزوا كار و ینابیجس مروج هبود:حکح

 ندلاقص ره یدموق نیکلپل الجو یدم روط كت هدقاعس منی

 بول اص رل ها هی یاوتو ارف و دمو. تاصفود لیق رب

 هدنرهب دی ید هن هداژ اشاب نايس ید زدنوک ر ایلالج هلیصح و, :

 یبلچیس هد از زدارپ كموج ره یدنفا هل | عنص م السالا کش ن کیا:

 قلعتم دا ا كن هد ازاشاب ناتس بول وا نی ام هلا نص اق

 ردقوچ یملطكناشاپ نانس هلتنسن هیلالج قح یدزاد رلبوتکع
 لب لس هلی وشر یصانم تۈ هلجن ردعت زا جرم هدناغطو :نایصعو

 هلکعا لیصح نس ها و رکص ص بولاصر هرخ ذه ان اعر وا

 ةهاشداب دولت داعس ندنف رط ۹ هلکعد ردشعا| یو ندتعاطا

اپ مه ارب ,ییجاح ديرب لورعم هداز اشاب ناثس هلع وا ضرع
 اتش

 یرافدلوا هلبافم هدنسا رک هیرصتیف نکلو یدنلوانایعت زادرس

 یدلوا مدعنم تب الضو تک وشو مزهنعاشاپ مھ اربا یک
 یدلر دنوک.ی رها قلررادرس هیاشاپ نسج هد از ریزو هعفد وب

 یدلتشوف یرک,اسعبرع تام ناو بلحو ماشو رکی راددو

 كی اج سپ,یدتتبا مهم ید وب نم "یصام یلاسمت هللا لطف .
 هاش یدتبا رارف هد راونلار اد بولوا درج ةدناو رارف هن رلغاط

 بایسنا ست هر دنسفا عوج یو یدبا نیما دنهک هک, یدرب و

 قرف نیر ادیص هشال هدنتوف نیح هکدتنا لقن لوا یدبا شا

 ولناعع یبس زابدتا نفد هدنلکرب نس هران یهو زلئدتبا هرات ىلا

 دبن مهوب دوخ ولناعکږ تح ر هيا تساپسرپ هنس هش ال بولو
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 هک هرکصیدتا هلاوح !هردقت هدناوج ید د كدرولوا شانروق

 بصنرادرمس لقتسم هبسورکا اش اپ د نمدنفا موح رم
 جوج رعبوراو هلبااعزو هاسنو اد رذتنکسا موح جیدناوا

 لاک نارتروق ناجو هتشپ كدروتک هب ب یوجم بولوا قی رط ےہ
 هل ابو یدیرججوا شوفاضرف هدنرا روک نودب و يديا هدنطض

 ناخ یدلوارفاسم ةد زم هناخرففیدلک هب یوح نوج مودم

 هوزوا ادا رج الا و یدنا شو هنیفآ هنتکلمتاورخ شراب مضجت

 نوا موخر ياك :نادنبقآ يلا تفت و ی دم هووکش یا

 هلی كفوح رخ كخحاک ناخ ه دعد یدّتا ووت  نۆك سد

 راقایض ةفاطلازذق لع یدتکی دلک همد جاقرب هزهاخ بت
 زکا ندننظلس بناجرکآرابره هلبیش قلانشآ هجردقوب لدتا

 ماصناو مدرروتک رقفوب هسنلوا ناسنحارب ندنفرطودنک
 قیر ید نیسکی یترضح یلاهتقحیمدرولوا رهظم هناسحاو
 نیس واز هریدنب وس هلن دع تنجو ۾ دا تجیر

 ۸ قاق Te دنر ود هرونک تیر اللو

 . نیز هزقو یزو طالع هدتساف ؛ یلوطاتا )
 ته ان ۷ هتس.. یی اوخا نتسلجلد ی دادن قو )۲

 یا ماع اق هاولربم رب هدنرب ندنس هب ولا ساویسیجم زا هرق
 هرخآ ندوناتسآ اچ + قافتا/ی دیا هدارفس هللا رکنسع ولرم و
 یدمردتبا طبض یچ زاد هرق. هدکدلک یلسم لد دجرم شلریو

 ییز ای هزق نیفلوا رقم ین هلک هبا مدآ هج هدا ز كاک اولربم
 هدابز دن رزواه رکضیدتالنقیا ولرم نلکویدتباعج مدآ ید

 هلتجو یدردلاق رلع نایطع قعلوا نلامحا كعك هلا رکسع
 تمواقمرلیکب رلکب یدزدیواو یدنربدندنولو نسایقشالزاتلوا

 بولو | بصف زادزرتساشاب دحج رت ز و هداز اششاع نانس كاج هدا
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 راشلوا ربهظو نیس هتعاشو داسفو راشهزاو هلناننسخنلد
 هبناع ول ندنآ هدنااحر قلناخهن رب هلک ا تعاطا نسحللدافابح

 رظاخرارذغا بچ وم كلب یو دالك هرفتس هس کارا ؤو دیک لک

 یرقس تجز تقویب بولوا عبات همه و ورد هلو شلوآ یهاشداپ
 ن اشبه ینلوا قالم هنآشااغزادرتم ناوح شفا" اکتترآ
 هدنیارتش هداز ی یکعاو او ید تد :وع هدارغلب تولوا تاک رمشوب

 هاک"یدنا ه دن رفاتسم هد دا رغلد هکمدام و ی دنک هت اشف

 زلید) دیه هلنا تیعه هدانس هرات :داز یکم انا ام واز

 هرات رکو اسم هز ودنکی و و ایذا ن راتګ ناو
 هاوا رد لضحم یریغو هنروطنوعشو جامو نابوقو راوتکس
 دن رش اوا هرز وا قلوا اتشعو انکس سار وام كن رهن

 لخاد هدمانارنک آیدا شنع هدب وه نسف لوا ناسسلاعناشو,

 هراتهب غاب حرفتو هراکشورساناحاو قدرولوایرافب یش سل
 تاقوا قرص هللا: تاش علو هللا تاکو كد ردیک هلی

 نی رظ طاق نودا قوت هنعْشم طخ قیلفت یریفحوب لدردنا

 ی دادعتسا ضش نجا یدنا شا ملعت نیدعاوق ضعت كناکو

 هتس هف وطنم هدا و كن كن دا دغب یلوضف ید اشک اهیهروشلک

 موظنم نب رل هضرامو:هلاقما هلبالبص كنهداب و هوهقوبد هرظذ

 یدیا رد رد هحردقوب زاس هد وچ یدیاشعا هلاسس رپ
 قوحت هدتسلحمید الکد هرزوانما ندیارک تعالسیشادنرفاها
 یساغآ ورق هدنردعت لابا هک ی سام دنا هعفدرب ق یدزولکا
 ميهاشداب یهیدنل اواداب هدع الک ءاننا ردهدنماقم یمطعاریزو رارید

 زوک ها یراص بوصب هدکوشرق كنس كادموق هلاح یب
 ناد هرطاخ و ند راکفا یب یدعسمسل وا شلزاغو یکرزاغو
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 :چاقرب یدلآ بکو کلا بی رغرب تفت وج مچ رابدردتب ازوس ھت
 یتغودروالنکد بوردیاقمدآ ندلوک نداولغوبد , هریجذ هعفد

 موج نوج یدنمهدآ درا مالک رب هب وک

 نیذاراويوفلاق مدل فصن هک وا رکبعیدلوالخادهنودب .
 ا رک یر هلق هککامهموحرماشاب و راد ۴ .ناچ وبد یس هلکسا

 ,هدنتن یسویق .نوآ ردیا باتا ولنا رار ,زویشب هدر تقو 1

 ..هننرزوا درام رو نامزرهیالا رفاک کیا ربمدناوب تالشبشک

 درب نود نر زو ت كنبج المیک یرلقدراو تار ناراو ر ردیوک

 .:یررد ید نس ی و رزسکن رلشاب ورازا عب رفاک یلیخر و
 بودا. باخا هداس رداهب و یقوتبع جد هدنسوه 2 ررولآ

 کک ئراقدراو رردنوک, هفصابناک یزرادتقاو هتصابیراسیرتم
 ضاک ردقلوا هدنرلکدشرپااما رد ارارف پویمهدیا تمواقهرافک

 ندنابنکس یس موخ ی یدنفا لباه یت عح نک هبامح هکر ار دیا لق .

 راقیح هلی نوجا بیغرت ین ارغ ب لوا یديا مپ رب زواج

 ,باعتسایخدرارومب هداننالوا ردیا لتقخد رفاکرب .هلیل اودنکو
 ردیک تب ولقب بولوا سوپ أم ندنوییرابفک هلکما

 هس يعود النقهدب وع ویودلککناخراتات ۱۰۲۲

 لوا تع اسره د ارغلب رادرس بوق اف نردنس اره هتشد

DSSS را ی نا E 
 رای دقبج هننسار هک مرمس نوچیدناهن یدوب واهب هج را هتک قلخ
 ناخ یازکی زاغرکم رایدروک کیسیع میظعرب رولک ندوشرق
 کود هرفسو شکا تع: رع رف هللا راکشودع زاتات بع

 یداکوب شعد نب راشا مشیا هدرا لواو ن, رلشق یراپ هجرب بقت ,

 لغوا یش ادنرق ناخ یارک.تمالس یش ادنرق هکشل واو ثعا
 نالواسیر هنس اقشا یلالج هد اش هتوا ناخ یارک نیهاش
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 هلغاتوارادرس ۰ دزرغودراو هدارفلب یوتسا توخ نذوب

 روب ونابژ دب و هوا رب هک شاپ دم راغلب ریفیج ندو را یدلنا
 یسهرنصاحردقو كوذبوناقهب یاس لاخر یدنآ مدارس
 ناجم یک یودراو هدارغلب رادرتسقافنا قدا س درد

 تونا هاتم موح رعراشمرپ و هم لر ل ساقلا ةداز کما
 " میویدلک هدلحم لوا اشا راغلت ن نکیا ساجن هد ئم رک هد
 1 تو اک خش یدید دری و نوت منم

 لَم نولک هبضغ کا یدلوا باعت هسددلب وسردقن نادر وص

 يئااالا نس نح هوق ن كنو سردنناویذ ها شدا ید دندنوش

 یندیدد الج بودا بضغ رک رکو یدید نر و مصاب رسک

 [رزوردقو رابددرکو جرات دی وضو راندروتک هزادیم یراغلبرقق

 زر هعوخ مماشاب یدم هدیاتنرخ ها نک راؤ راکب رلکیو

 روا هل ید یس ۰ اخد هبناجلوا شمروج نزول هنس | خور
 ۱ هدیرزوا یزید نا هلنا قد رطوب دنمدزد تدم رب ریدر ویلاص هن

 هدتسافق تموح رح هرکرريقف وب ردمولفم هر یا ات هلا یدروتوا

 یذلوا مد ردنا تفافشیزابرف هاک مدلیوسمدنک هاک نکرروط

 یدآراو قیفح توذحترب رار د هدد هرچه هرکصیدمود ندندانع

 هدنساننا مادقا وب هو دنک موخ رهرایدرپ ویلاصندنا یدندهعادعا

 هلا و یدیالکد+ ناغلبیدن ااکیكتناهال واکس ویدتیادانی و
 راب دنا هس رل دشا هت نکم قتلوا لیصفت یرب یتنق قوخ زوس

 درملو وب ید رم نکو شوخ راد رقف دغ و رای دتا یضار

 لس دی شک دنا شق هرکصالدنک هد بیو بولوا نوا

 ی و و هب رعزونح وا ااا سن گو مو صو

 هن هر وط دککوا مشڪ دن هقیش م وح رح هدلحم لوا

 ودنیسلکد ول ید اا روز نح یدنک ن اات نیک د

 مج =



 و =

 یا نیک د هلوپ نیا ندنسوقوصو یدیاشغاضشیرسک باب نالوا

 دن ,رب یه : .دازیقكما > یدیاشع ایج هلوطرب تیج قرط
 راشعشاوکن ار و رانع اد ردوب یسوباب باشا لەنس وب هدنود

 کورس شم هبت م یو یح ید هلوک ن وا |ادخ نیکح

 یدرلوآرب قجا رود ز هقش هسلوا مابا لوایدلوا یولعم
 ..دادما ید زم هلک .درفرب هرکسع ندنوادبو هنودب ن درکسعو
 . قیفخت نودب رلوا صالخ یخدیمارقف كن هتشپ ید مرک ید
 هیصالخ كلود و شلردنا هل هناشلج یتانرماهلایدردیکندلا

 راجانیدرولب الغ ط2 هلب وب هدرکسعنوچ یدیا شلوار هاظببس
 دیقعرایدتنا منع.ردعن یدلوا روثل هرخذ ندودپ تیک لوا
 یدک یدرربو سیک ن,دنزاغوب ار دبا جم اط دیدش یک یدلوا

 یرصک و ضاق, لباه و اشاب یلع نوکر هنب , یدزولآ ندنسود
 ناما دادما ,ناد نسو زلبدلک هرادرس نامعای اسو یسائا

 دعوا كلۋب ذكم روکا خادا نوک نو ارابدب د ردقرطرب

 كيوق هب هعلق ییاشاپ دمج هزب ناه نکس رد کود نسربخذ

 هيم اعلا بر بانج ینودو كزاد هسدا نکمخد رکنعرادقهرب و

 یخ وس یدیکسع هلج رایاد د دیک كراونتسو كيل راععا

 یلاوتلا یلعزدلسب یکیا نجوا فیلک موخرم رلندربو یرارقوب

 نر وتواوب یشمروسا هکلب يشیموانص هعفدجاقرب یع ون مسلاق
 نام نمک نادنس,ه دع كنتم دخ یس یفنق كرم اشاد رق
 رلتلک ندنودب یدد ردا تمدخ قدرا ندزب رک ودتنا نما

 یعشع زاید وا نغابآ نلا هلتارکو تاعفد هکرلیدتنا تنم ردقلوا
 یدیوا نلاقصهاک یدل راص هندب وب هاک و یدیدمشاد رد م ید

 .وید,نوسریو الب هقف انع یلاعف قج ےن: لردق كبس نب و

 یادو ضمور مرک یدک نددج کیدا قاق ردناو



 س ي۷ س

 یی راکب یکیارب بول لیا هقباش یکبار ازرع ندنو د هلکتب | نصخت
 هد هلق هک ید ییاتعضو ارفف هجو یراک ضعب و ییدا ه؛دنمان

 میظع نامز لواراشم روک هنودیو رانا صیلضت یدیا راشعل وپ
 یناوا ینایفطو تکرح كنس اقشا قیلخ ولو نیاز زا روز

 رازوس هلبا قل رازالد هداب زو راددشیا زواج قوح هریک یدیا

 لوا هداف هحالا یدلک هیسلک تمادن ید هر و دیک وادا ۱

 ةت هدل زم شلو یدنل وا تد وع ئر ورضلاب ندقانوق

 ید ندنسهطارلربق هدنطرض رفاک هتشپ نکل یدنلک هثسارفص
 رکضفژاشماووق اپ رو دور اوخوا ورک هبا تب
 ةرواشمقوج رابدم رد ثل ناد ید هنودو هب هنوط یمالسا
 ران وطه هتش دز بولوارطاطمو راحات هرکصند هملاكم هنو

 قزق هدزم هلباتم رفاک قدلوارکود ندرب جوا کیا و قدروق
 هلدر کود یی هتشپ هللا بوط نوا ځد زب رکو دیو ها بوط
 ید رلنوب یدیا دوح ز وکو ا هليا نامتع زارب وب یرهشا زاب زوز
 هلا مزوک رلیدنوظلوق هقشاب هن اکو رایدرمک هسیرتم یک ی رکی
 اشا دوو اشا داره دین رلکدتک تا ولک هو زاف مشمروک

 بوقلاق هن رزواقابآ ارز و و رلیلکب راکب راس هتیاراو ردقنو
 عوج سه مزی الا یدرارر وط ةن رلهالس نادرب هتفاسم ر دق و

 هو یدتسا طی هزل وب کر ه یدیا ولتلود روفو رب نعدنبها

 نوا قدربد مدنی اب هینادا زرب و شا ی اهبهب را

 یدلوا رهاط ط3 ےظع هدنالتنا رکنع رهن نوک س نوا

ESهنوتلا شب نوا نوا هیرا یدلناص نوا هک تور کی هناوناا  

 یکلوا یدیا تنم هناج هسنولوب کتنوسروط هلل وش قلا نیک د
 ندنج «دنشاب رل روخآ نکیاهدنس هظفاحم نودب موح نح هنس

 هدنتسام كروخا کا لواو یدنا شهردبا كيح هلو رت ندقوټچ
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 مزوس وب رکآ ۍدتبا قرص نیکو دلا دودعم رفاک ز واک سد

 هرصاح ودب بولکر لنا یکن ککودنک رتسو هس رولوا بذک
 تعجو لج“ یزوسو یسننضاق نوامشیودرا هتشوا هس نا

 "لدیا لتسف هلبا تسایس دشا ی هسردپا روهظ یفالخ نوش
 هباشاپ , لعو یدعود ندندانع یدبا دونع دون رآ ین یدید

 قیعج و هلزامکص ردشع+ ربا هرب اول دح هډ رع مزب لاوخا وب

 نیو دسح وب ردوما قد وعل : نیدکتتک هل درا نچالتتش) رگییبع

 یدید رد راو یا اهب هلباقم هو یا قج هداشوق هعلق كرلنا

 هزب وب قوا هلیوب یدعا ریدنسفا موح رع سی زاکب ییا مور
 نړ رایکبتنو تلص لرکسع هرکح هدنب ر دین اب و تناتع ضحت
 لوق ترد چ وا كشوق ن رادتبقالا بحاص هن ومب اج ھن آو

 ناعسو تلف هسیا شع ااربقم یرضح لاج قح ناهدیا

 تهن یکلاق نایع | تعاطاو ن هدنک هنیرلتع نداعم ةتساروام

 هدایز ندعو اپ حف کلم لدرا یلاعت هللا اشنا نیهدیا تزاغو
 هغلنوص یسترباو یدلوایضار جد اکو یدد رولوا تمدخ

 ح یدلوا هجوتم ورغوط
 ی هلو یی اک دامان ف د )
 (۱:۱۱ هنس نق یس النسا كنادعا هتسهعلق)

 ابغا نا تمت وزاد ناال وھ وک
 هرزوا قجانوق بولک ماندب و دن اعم راد رس هلا مالسا رکببع
 لدرا كم السا رکسع زاشکو یدقنا بق اعت رایج داب رف نکیا

 بوسلک خد ران او بولآ نیربخ بک یرلقدلوا هجوتع هنفّرظ
 یدنوشوا هل هتشوو شماروق نی رکو اراذعا ءرصاخ ی ودب

 ناو لاجرو نسانغاورارقفو شاآ هربعس هرضنق بودبا
 هنرن هلق عقاو هدنسیلاد هئوط مدآ را دقمربالاشعالتقو یس
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 یادخ نوعب هکوح یدناشعلوا عدقت قلراو هدارفلب یتوتسا
 نامه یدشا لویخد هم السا دبا دارفلب یوتسا هن لاتو

 روع ندنرسح نودب ويد لدرا بوقلاق ند دارغلب یتوتسا
 یز اول تا یسهرخذ كنودنو یدئوا لوزن دنسارهگ هتشیو

 رافک ی دلوا ر رفع تعزغ هلدرا بوئلوالیمت نسج هظفاحوم
 رولاط هدنلنم نلد رکعت هدنس هللاقه نوغرتسا هسیارارق خزوق

 ید ا رلقزتم هنن رامجوت كعالسارکسع بوروتوا هللا یروهقع
 هل هللا مالسارکسع هیثنالب ماشخااو حاص هرزوا یژ داتععو

 هلا تیعم ید رانا نیک یرلک دتنا مکن هللا تیعه ولد ناش لک

 یعب رد مالسلا هلع یساع ترتضح یرادوصف» ندنظعل شوز

 ناشد ن دبسوپ لدردیشا ماش و حص ره نی راب ۇط شو
 بساتم هتک نمجوت هلدرا تو ویلا هدنر رف کلمو هدحدزا

 ناننس ق وص یدعود ندندانع ید راد رب نکل یذم زوک

 یضاقو یدنا شهلوا نیس ع وشاب هدنس هط تذاع نود اشا

 لباه هخوق یسضاق نودیو یسکب راکب نودب اشاب ىلع «داژ
 شات نلعیح رلددلک "هراد رس هلبا تیعم نوکر ىدا یدنفا

 هليا لاص هلغلوا ح و رحم ندنض كنفن ند دارغاب وتا
 ا رافک قللاو اشللا دعب و راد وق هنماقم هدناوذو رابدروتک

 فالخ هلا مالسا رکن کر ولنا هدش د نعال وق ن راب وط شوز
 لوا مس راد د ردح ا ءاطخ ټک هر هب ع هفاتفو نم".

 لا شب قحا ناشد ےل ربخ قیقص کیلو نود هدلفت
 رطاخ ردقوب یرلتردق هغعشیاب هلحصرب هتسوب كرلنا رد رفاک كن

 یدتسا نلکش هیلس ها" درانک و نون عون كتوظ شوخ رک

 هلذلوا مدآ ندیکساو یدللکمم ساخ کک ندزافک اشا لع اما
 ندکس ناسکسو دوحوع هدنزواط رنک ولت هنوز دین ۱



 = ي د

 یرلکدد لکی ئرب ندهلخرذف ورد هژخ | ذم ندنرتع هرلنوب

 گن ةد و ولدرا یراداتتسم ن دم دمت اه لرلو ر دل ۶ اک

 تفایضدوخا ر هسوف زا غرب و اضر هلوخد هني را هغلق ودنک
 ید لوازرر و تضخر قنا هلا مد لآ شبز هتنلوآ ولجا

 دندان لارفهدرنصح لوا رازولانغارب و تا كخ مغ ندتسودنک ۱
 شاوا لخاد هی دعاقو شبا روز شاما هست دنت ل اض نالوا
 رذقیودلدندنر هناخ هجو شلالاع ردقکودتسا ندادن رخو

 كەد. اید نیک شعا لتف کو شلا تامژاولواعآ و و

 لکیه دنر یرلک دید سرود لکیس ندنراک كران ون نسل شم

 بوذا ضرع ترد وبع و یدلک هرادرمس بوجاق هدا و
 ی دتبااقلا قر طا نانا“ صعبت هنعف كل دزاو ی دتنا جا
 كرر ناغ نخ یدشلوت دنا راتت و یدک هب وع ندا
 نت ر ازرع نالوا دوج وم ند رهش هلج مدیا تشاح هدنن اوید

 شان و كت اوغا یرلک دتنادع یرالوق ناخ ند هک ارحو
 : نش اغا دنجخا ی رک دید یتساغا وبق نالوا هدنماقم یر زو

 یاو اچ ر فدک نالوا"یزاد هن رخو یرب روزی هاو
 . دش هل اقم هارزوا انا راشم روتک كس اغا یاشنو یرکسع
 رز غرب زان لس قدروطوا مدآ جاقریزب ندولربامآ یدززرّوط

 قتل رطو یدرروط شع عضو هنن ززوا لا یا دشاه اشن

 رادقعرب و رایدزدب وا لاو راب دربدشل وب یشژوم لکیس روک ذم هلا
 موحت فاش اب نسح ع۴ نحو را دتلعالس هدعب راند رب دنا تیخاصم

 یکم لدراو یدیا شا ف صحرخ نساقلا لر فاک دوھم
 ىدا رخ تعزع هادرا نددارغلب ید یدرولی هدنلا كعف
 دارغلب قوتسا ذکمادامو غودلاق هدنلآرافک هلدارغلب یتوتسا نکل
 نیغلوا رهاظ یغوذلوا لا هغالق هنسک هدنودم هلق هدنلا رافک



 نو ۶ اید

 هیات یآریتغروق ندناو ینلاق هدنزروا كن هجربدقت
 تعرب ران موقلا یطوارق جاق رب نکا هد هلقلوا هلبا بذس

 دتح اتسا ندننمرک كنا وه یک هونام ز کو دیب ماعط هدرابسو تم

 هنلادرماوج رب مان دجا ن دنرللوق كموحترع هک هرزوا نالیح

 هليا زیدنفا موج حزب ید اتع رع هپ هلققایاقابا شا قارون ب
 هن دب نام فیرج كدبا نارکن هلبا ی اپرا سیم یرمسغ و
 تارغیریغو یرصکی ندغشا لابخ اف یدکید ناس یو ج

 رایدجاق ن د هلق شما رغاک قلا شب جا هرکم رایدقیچ هی هلق
 لوس عود مه ا وکر فاک ای ارادت | طض ین هلق تاررغ و
 م زب اما ی درنسوک نیلکبش دیا شخارب ید ن دلوازب ی هلق

 رب دی سس راکنفت هپ دحلق یکیرلق دلوط هی هل ل لوا رک را زاغ

 هلبتعاس رلسشمریو ربخ م و یدلاقیرب تاج هیلشیا رف اک
 یدید ر دلو مب وپ ږدی ؟یوق اشابدمخاک وب و یدلک هلع لوا

 لیارلپ زاغرناس هسیااشاپ دمع موح مم یدربدلنب نقافتاوداصن|نعب
 يديارديا ماقما هکعورو و مادقا هدارغو یدباشمربک هب هعلق
 ندفرطره نیسعالع رلیدلوط هب هلق بولکید رایکب رلکی راس

 ثعا ید رادرس راب دن و د هن ويت شاتوط هپ وط هلبا م وڪه

 جابو یدروق رداحرب هدنید هلق نوح ا قلوا رابتعا و مادقا

 هنیعالم راک جاقرپ ندنآ رلیدریو هرو بویلقا ماشخا رافک
 ی.دیا شاب هب هج هک ف ورع قنا یز وب لیدر دیک رلناتفق
 یامهم كن هعلق ن دنا یدنلوا مارکا و تافتلا قوج 5ا

 تماقا نوک جاقرب هدسنس ار هتشب و تع نع هنودپ بولب روک
 ۴ ی دنل وا

 (یودنلوا تعهد را تالو لیکر رح شژوملکیس)
 ردرلکلام هنب راتکلم ودنک هکر دراو موق اقرب هدادرا,تیالو



eهو  

 نامز هدانز ندنآیکا اشاب نشح موح میراتزب مضو شولعشو
 ارغوب یدردتالمن هب ذعلق هل وک ب ودا نونو بات قرض

 تالا دراز ردشلوا رمفدرش هدرا ارغقوخ هکر د رکا ءاز

 ی ردشلوا رکح م عاد

 .(نادرافک "یدیا كدارفلب یوتسا)
 6۱۰۱۱ هنس لف ردهدنرک ذ یصالتا)

 نی رکشع تامزاولو فس تامقحالوا هدرانا ةتسراهب لوا
 تودنا ناوتو بات فرص هد دارغلبیاتشد ناشلالنلخ راد رف

 یدارغلب نوتسا بوراو ورغوط یدلوا دحرتسمزاع هنن نوخ
 تولک ندنودب ید اشان دج نعدنفا موح رخ یدتنا رضا
 فورعم هلکع د شوراو نوزوا ن دن ونخ بت اح لنت هعلق

 نوک جاقربو یا هاکرخو هی> تن هدنکوا كشوزاو

 تودنا دم نیعالم هک یسونق نالوا. هیارخ كرو نغ شوزاو

 ی وزاک دتا شور ون ویدک ود توزوقرل وطئ دن اراش غدا سف زام
 هرکس ةه ق بور د قارب ی ريطعُدعلق یک انکو دتا ا ادع یک

 عضو راب وط هنس هلباقم كن هلق یرلکدید ؤبق لاطب و یدروتک
 یا ید ندنتسقرش بناج یدتنا ترتشانع هککود توڌنا

 و ئر و یساغایرطکن و رادرسیرب بوتلوا عضو سی ته
 موخ رع دوب لاظب یکیدکو د تاقا وخ رح یدلوا همان
 هنوف ءادشنا ناوضراوهج زا هیلع ناخ نایلس ناّتطلس

 ضعب یدیاراشعادس هلقغرون ود اردن دوق و لاوز تندملق وب

 لیخ هجلوکو د نوک حاقرب یدرولک و د هلق لو او یدرروط ی هلق
 تیلناو هغالنعیح هن رز وا ةکلب وش یدناشلوکو دیشدنوکو د

 ر قا را کج هل وطرب هقشات ندور خا رفاکرکم یدا شاک

 ینیدنلوا مد هلق لّوا هک راشردلوظ قارظ هتکاوراشءاح



 و

 تادحاو لاتحا هرارقراحانو یدلاق ندلعقانالا یدلوا رهاظ
 بوی کا دنن ر یار الصا یدل اق لاح همارآ هدنراتشم یرلکدتا

 هد هعلق یدک بوچاق بولا ن راشاب هارپ یرلک دروک یرزوک
 بونا هب وص نالوا هدنفارطا هعلعود یدلوالاح هن بګرلنلوا

 شلوا دم هلهحو رب یی وص لرب نالوا یراچ رکم رایدلقوب
 شهك تیلباق هکیک>بوط ندنوز وا شلو تناتم هلهجو ربو

 زرد لق بورمق ردقلواو راردبابیقعت یرافک نامه هرکضن دنا

 لوا كب رعهزفموج ررولبب یلاهتیراب ترمضح نیاسبج قجا
 هلذملواهدهاشم یارداهب هجا هدنا,یدبایسامارلسراف هدنامز

 نسح .هلضلوا ییلهپ رآ كفوح راشاپ نسج جاج یوچپ
 یرافک هکردیالقن موح رحیدیاشتیاتخارف هروب هلیرایتخا
 صفانو هدا ز یدرشب نوارتوا هدراحش عب هد: ید .بیقعت

 7 یدررروتوا «دنفارظا توقابشت آو بولوا عچ هرب رب یفاک

 بوراةب ج نیس هّعبسو لب وفاق هغانارللوایردقزونه هدنرلکدروک

 ندمعهربق هدزب,رارروتوا بوکو چ,هنب راز هنب و راردیا مط هت وزب
 تورم ید یمردلوا یو ز و نجام هل وب كولب رو قدنصوا
 نی ز هچولناچ نالوا هدورلباو قدلوا رکن ندنراناب ویچ اھع

 هر درب حب قایلوا رد هک مانتضا نی رابات و روپا کمک
 « دیشقعو شا او هلکعشسي الب ںی هی یحوق رب نالوا هد وږابا

 دمج يغابآ ىلا زون شاکر ا پولاق راو یحوق زویکا ,نالوا

 هلس اوش دسر ات نب م  بولب راص«رکرابررب زلیخ یوق نایلوا

 مس و یرافودنص لفقم راش مک رولا یک نیایش شوا لماع
 سفنی و كدردیامانتعا بوب ارآ ندنراچ | یرا هب وقو یراحدق

 نالق .دراسز تم هاباعب یدشرپا هبا یس هج كتارا

 نشوجو هپج هجنو لاتقور ی رح تالآنووط هدنزپو یراپوط
 اک



 E ۷ تم

 ادرس مکنوچ یدیا راردیا لسقن نیرلکدزوک تمدخ یلیخو
 نددارفلب نوتسا رافالا ةحاصقحالوا یس اغا ئر کیو راقوا
 رایج دانرف ضهب هدنراکدلک هجاهم ید راردیکرساخو پناه
 قغ ردلا تحد یب ءربثق قد ردلا هرفاک ید ارغلب ینوتسا بولک
 هی« ربق یروزضلاب رابدلیوسرا زوسسبابودرب قوچ ویدنسرتسا
 ندنا یدلک هیون ندلزنم لوا و یدل وا كج هدیک هد ادما
 یژثکآ لرکنسعویدب !شمک مساقزوریدراوهر اوتکسنوجیخد
 تو درس تاغ بولوا رهاظ تد ور دهد اوه ی دا نک

 نډتم ع لواو زایدلغم ةتشاب نغاتوا یرایزاغ یرصک» یدیا
 هبتر رپ دیک لوا یدلک هنس ورک كس وا مکتوچ راب دتا خراف
 د یس ورک هد اردو یدقیج هنسکوک كةلخ هک دغادراق

 هلجیدناب هی وصیرازابنوطرثک او یدلربق هلا راک درک قلاخ سما
 هسپ اد زده یدنان هدرانام روا هدراقل زاس نوک چ اقرب هلبا رکسع

 هنس ورک دارغلب نوح بوک ن دلا یدنلوا انب ورک اددحم

 هدیدش ویو هدندوع وب یدلوا هلت وب هلنیع ځد لوا یدصب مدق

 دج م السا رکنعو باود نالوا فلتو عیاضو مالآ نالکح

 مزال تدوع ند راوتکس مکنوچ اما یدلوا زواجه ند یصحا

 راق وبو یدیا شل راعصا هی یراب بانج یبهزبتق و یدیا شمک
 راک راد رس یدبا سلو تروص جد هدنا تدشو و

 راد رم یرلک دید كس ره جرغ یشادنرف كراس اح راع یب نالوا

 هدنتلا هعلق شنقون یدیا ندی نیب دوخو رورغع تباغ یدیا
 دما ییهعلقو زرلوا خرا ندککود هعلق شيق نوتو زرالشق
 اباتش لباق هصنو رلیدتنا ثادحارلنیمز و ریز قید زرنمک بوقلاق
 ند روغارپ اتش دنج نوچ هليا یلاعت یراب نوع امارلیدپابرللوب
 رابیدو را همرو اصو ر هنت روف دیدشو یوفرب بودیا موج



 ی

 ۱ مط قلا نودب هنتلاآ تموح ح اشاب دم نحدنفا هنو یدئلو

 نسامدنعوب تلف لوا یدناوا لاسرا هس هظفاح نود: بوتلو
 هر ادرسو مدقیح ولد تم دخ ند نودب ٽولا نجا رخ هغو
 "ید راقیخ هنسکو ک ك ەداراق نکل مد روتکب تاک هلیراخ | ما

 یزوب كت هنوطءرکصیدلوا :تناباق كل دیکخ ند ق غب ن
 نوک ره نکلو بو دک هلی هظحتالع نکم كل فيك ندنززوب

 ید رولر زول هدانلا نماز راک ر اب هرکس ززو وا رش ییرکی
 هزاق هرف یزو زانق رو و ید رش ود هر وص نع تو

 رشط توکحندننعف ندنش اب ءرکص ید زا ردیګو زا زژ وب
 a ۳ هدنوک حسب نوا هللا تنبضمو تک الفوب قد رزاقیح
 ۱ كد زوکر لن لوک راز apt كلدالک

 4 ( هللا لّضفو یقه ژلماص ةف كراك )۲ ج

 31(۰ دس ق :یرلفدلوا میم ناف <
 قودتیا قسرب یزوهقم روب اظ نکا كلزافک هد کو چچ دز

 یسو ریو ید روک "هرس" ن ظذ قداارقلب ف وه ةرزاوا

 روصح ی هارنق بولکب ولوا بقرتع یک هنفّرط نوب رادرتس

  مدانز ندنوک ناسکس هللا توک هعلق توط ییاق قو رایدتنا
 با نوط وا نلوک هلو یراج :نالاو اهدا رطاو راپ کود

 هلیفح نوع توادنا راشی ور وب هللا تارکو تاعفد برود وط
 هدنگارابدتسک هعهج رعف ءدک اله لاخ رفاک زو هجن هدوکره
 نابکس ییسانا یزهکنو یدنااشاب نسخ یک اب رت: نالوا روصح

 نرود هاب زنش شلوا یک کی نوک کنی نباارتس جا
 ندنراع تات زاو اعز و اوتکسو كن اوج و یدبآ شلو

 یدیا راشم روتک هربشذ طا ههو یدبا مادآ رادیقهوتا
 یاد اواشنالقب ویم هدنک هلک ود فداصت هزءرصاحاءاهر رادقمرب



 تسشپ ۳۸ سس

 اسابف كنار یدلک همای رط ون لضح نرو ردنا تکرج

 | ی دنا بیرق تیاغ زع رابالا جد موب ی.دزر وط ه دتطنو
 . هغ رولوارب ةت رتجن نلیا.مور تناهن یدرربا یسایق لا هکلب
 ,ی.د رکود رب رافاربب یرلکغت ق.د رروط هډنتلا مبل هسخوب
 :هدنیح لواوایدعوق قرض قدمرفو قارپ قدلءهراپاض رف
 وجوب هیاض اب دم شوق زوقنمیسنکب یلکب نوادبو اد ربع
 قافناو راب دچا زیپ یلاعن هللا راشم ارعوا هرفاک ینعی راشچا
 یررلف ار جا هزت كن لی لا كلرلنا نايتيع دل ايل وخ هل

 یرلکدشتاح زاق یرلفامب یدرونزوک یعودروط كنرافصو

 ئالو آرب ن راکدنود:دن بو ارخوا لدمیبندنیبساما كد روک

 ؛روقنماو اد دج وکم :ینیمارب ودق تاجنهربا ییسایق لار ازین

 ربخ ملقم رلید ریوربخ هزب بولک هرکصرلشلوا دیبهش یش وق
 .نلهنسک ضعب یدکچ فست قوج تبا موخر هی رلکدمرو
 نیدوج و یافا.یدیااواو نتطرغ هب ادنهک دع كهوخ رم
 یدم ازغواودنکو ,یدلچ هبهراب یرانوب نراتم هیصقیدرتسا
 شا ع رچنا و هد نخر ات یخد:یدنبفا هدارکب نسخ تح
 موج نه.ردرا شع | ےظع نات مب رانیید هل ول ریمولعم هی یلاعت هللا

 روصح ید هرن مدیا رهف یبطاج مک او مدیارضاح هدننا قاح
 یما دک لاشانسح هدنیح لو موخرماشاپردنکسا یدیا شاوا
 یدیا هدننان كهوح رم جد لوا یدنا شک هثیلط دادما هلغلوا

 شهرولوا ناب هجن ھم دا ید رولکا صوضخ وب ہیک هرکص
 لوا دن ینتربا یدلدکک دلع لوا نیعالم هن هک لوا یدرید
 هدزاغوبزرب «دنرزوا یل وب ئم هبعلق هطالوپ بودیک هلبا تکرح
 . كدنخ مظعزب ندوب نالوا ناجا كماکرکسع لال انو یدنوق

 تدوعالا یدلوا نک ځد قلراوبهنیرززوا هزرکصیدردسک



 بسا

 شمروقنروباط هدنساراكعاطییا رافک یدیادیعب ردقلیمرب

 ررروط بودیا فقوت م السا رکسع شعمک ر لکدتخ هنفارطا

 یدلراو هنیرار زواو یدنلوا راد یک هکمک ندلوک
 دارم هن رودرا و یدل ر وغ راتزب ضط هدنر زوا كن هن ره و

 .یدیا راو یابکس هدابز ندزوبتلا كن ادنهآ دم یدلروا هرزوا

 ید رانا رلیدل ور بعصر دودحم ها لدنخزپ هدنب رق كروت اط
 یراپ الا ولت ج اب خدر راد وق رف اک قوا كف
 هزوک تصرف و تقو دخل وق هروباط نامه هد اما و زرضاح

 راک ز و رشب هدنرب ره يالا داس ترد كنيعالم نکرد

 رکسعو رلبدوروب هلهحو رب ندروخ ارب یدروئوا لیم قالوا

 نزب سو بوط جاقرب ند رو اط رد روس هنر زوا كم السا

 نیراب الا یراوس هددرعاب تلا رلددروشا ید یرانا راشلسضاح

 رلیداک شلکرب و رلبدوروب شب وروپ رب كلرهدیا بیقعن نیربیرب ید
 یجع راد روس ندنداوب یارفص لوا یزمرکسع مزب لاخلا یف

 بعع ردو ید ردنوک مدقم نالا رادیتس موح ره اشاب نسخ

 یدلک شلا هنساقرا یرلکولب راسو شم زید هنک وا یرهکب
 تولوا دا رب یدلربا نادنرب نیعالم الاو بودا موتشهرفاکو

 كنج نوک لوا یدریا یدلک ید بورغ تقو یدروط

 رای ښی لا بیرت ربا هی یوا یدلوا رخ هلو وب
 قم ردلاق نر واط ندلح لوا نیع الم یکم كدنکذ شر زوا ۰

 ان نیپ وطو شمزیددیرافارطا نی برج راشخ ری
 قب نطوب شما: هنس تروا هلو براک نساباو نشولناو شعوق
 بوط جوا قسج ] کودتک نوک نوتبو رايد ورو بوقیچ هلی
 هدریردق كر|یسابق لارب یدردیک یی قابا یدیاز یزم
 دن ززوا نیچگل و ن وط هرکبنع كش القب هثسف ارطا رروط
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 دمج رم دنا موح رح نیکا نساسحا توم راثآ ندنسودنک

 هد لواو دا شماللشق هدنشهبصق هتتشرب هنسلوا شان

 بصن قو كموخ رع یدیا شاک هل مان یسهقنلب شاپ نسح
 رزت كل هداز یسعارادرتفدو كناشان ییضن رح ندنناب رقا کودتا

 بوئلواراتخ | قح هل هلغع و |مالعا لاو خا ولك ۇت کم هعطق
 هدارفلب نکیا هرزوا قوا لسغیدسح ی یدسح كموح معو

 هبیهاشداپ نوبامه باکر لاماالب لاوخا لیصفتو ی دنلک
 بنصتم لوا لغ وب ماقمماق شاپ نسح یش: یدئوا ضرع
 هژفلوا هرز وا كارو رعرفس تقو نکل و یدنلوا بصن هللح
 كناشاپ یا ربا موخ مع یدنلوا مادقا هنس هملک هلا باتشو هل

 4 و دنک ندیهاش داب بناح یهاکت ورانو یهاکرخو هيخ
 هدعاسم هننرومارهنوحا قم الوا ثکم نعاباضح نونلوااطعا
 لّوصو هدارفلب هدنوکی مرکب زابکسونلصخد هلآراشم یدالق

 شلروق یرلقاتوا یزرداح « دنساش نومز كموح رم فولوب
 لاخر دش هددحرمس بناح ندنآ بورک هژرداح لصاح یدا

 ۰ ِ ی دثل وا

 ( هدارفلب نیوشا راسکاخ رافکر

 (۱:۲۰ هنس یراقدلو رفظ)
 هدنسا هک نومز مظدالر زو زونهیکتح یراروهفم رو اطو

 درابربخ یک دنا ر وصح یاد ارغلب ینوتسا بولکر افک نکیآ
 لاا «دکتشرپا هدادما هخرکا یدتا بقاسعت یدراو یرمغ

 هدنموصهرافکن کلو یدلراو دنسارعصدارغلب یتوتسا و یدئلوا

 سن و لتق كل ار نان وب هدنصا و ,راشملا ناونع هلکعا راثکآ

 رادرسنوح راشمرد)وط راک یتوتسم هع او راشع ارمسا نلافطا
 ندهعلقیدلنوق هدادعا *هلامو یدلراو هلا زام ی رکشعو



 تب ۲و =

 ند.دادما یعالم نالوا روضح هد هعلق هرکی صفا نانهتنک

 كادونج مهاشاب ناب هجوقولب وج بو دیا نایتسا ییلوا سوپأم
 هر هکننوج وایت ا دیلط دکدر و نهر دب دعلق یتشواح نانس

 ند هعلف یسنربا یدرب و ی دلا كربخاک هرب و و ید ریک هیهملق

 زاندروتک هنس هلکسا هوروم بوشود دنب رلتاب ادفک دجخراپدقیح

 اشاپ نسحولتا هجا كکلکب رلکیو اند روک,نمزاوآ كندعلقو

 رکا هدنکنچ رواط رکا كقح ترضحم رایدزپ و هموح رح
 كليب یسهبفخ رازمسا و هيلع تیابشغ ندیا روهظ نجعل
 مالبسا لها هلج کک ټر دیک "هدهع و رود ندنس هبت

 یزاول كنهعلق رد روح یرورضلاب هدقانعا هنب راروصقو رج

 قج هنر دد جوب یدلنوقهب رجب رکصز ناو
 رادقعلا رادرس بور و تزاحا هرکی هرکضندنا یدشوا اب

 نس وشن الب شاق لواولخاد هدا ارغلب ةا تغفرو ت ت رعرارهیچد ۱

 ندیهاش اپ بناج یدلوالصاو هنمارع ودیا شع هددازفلب
 دنس هقندلوا هدنابج یدنلوا مارکحاو زازعا دحاقوفیند
 فی سش طخرت رعشه قاثیو دهع هنس هلرب دشا ما دا هدترازو-

 راشع فیطات نی رارطاخیخد ها فیلا تداعس
 ( رب زوو اش اب ميهازبا مظعارب زو موحستافو)
 (۱۰۱۰ هنس اشاب ننحیجشع نذش ظعا)
 زودعم قرص هددحربش روما هددار هاب هلا وب

 هئو د نیاشاب دارم زو او ادنهآ دجخ یسا دفن یح نکیاهکشنا

 شاب وس هلهخو ر ولوا ثح امجتنربا کلوا لص لاّوحا بوزاو
 یدنکو ندرکتسنع و یندبا شمردنوکو ید هلوا هداد رارقرب و
 هاننح ام نکلا ةدکس و ازونضرلن و ی دیش مسوف مدآ یخ ن دنر الو ق

  بولوآ دتشم ی نواقض هدنوکج فرو دیولوارهاظفارصا
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 ودا هکرلندزوتکبت ھر دقلوا دوخ نیراتوط یدمآ هریک

 یز الا نوک ههانشخا ید رک و دینرغ زاشورتم من نک ننوزوا

 :هحابضیدربک هفمرقل دنت هروباطیسهدایو یدرروظ هج وش
 یدنششلا هکد نخ یا رو تاغام ر نیعالم نیکد

 ادب راسیزتمیدنضت ناب و را هداج ادو شم زا ودر د نوکر بید
 یدلواحابص نوخ شهردشازب رانزب عضو رابوط هنحناو نا
 تود[ یالا یالا نی رلیسکتفت و شاغاب نی رلتالا نیسعالم ھم

 هدندرآ لغات اب تولوار اون قند اد رش هرکو بو شخناق هتکوا
 هرزواد سهامی رکی هاساغا یرهکب و یدزوط یدلفبنرایالآ
 یدلفب نیرلب الا 1 هدناوقولاوقخدرایکب رکبو بول وا فضفص
 ناک ةن رزواكنب ر کن یدلنضق رب یدوروبرافک هکناته لا
 نادنزاحاض اقا و ندنص علها دادیم قدتا رازفید رانا

 درا ازا شکر ه قدلاق هشک یرنغ نت الوا هدنفان ظبانضو

 تان ووک كم اشا ےن ۱ نهار گلد رد یدنآبوکسهی راقات هدراعلانم

 یدناشع الف نامط ی انع کا لاعت یخ یدقا تولوا لس شاب
 نیغو دام بوبغ اب اماعطقارانوب و ید عمروکیبککرکرافک
 هلن وب زافک یک نوکرکس ها قیرطو هلو یدروتص قلوالآ

 ید نب رانالاو یودلبا هلناقم كروت تبقاخ یدک هل وب یدلک

 ز دننکعا لاخر ی تصرفو لآ هزب"یراضزغ یو دا رهاظ
 ژردیکبوقلاق ه دلیسللا تفصن نوک یجنز وقط بود
 قتلوا ید ففاو نیک هحانص ز رازوفیلارادمد هدنربفغو
 هلدتشا لدمروکح هلا نراه ییانع كج هنن اموط كناوه
 جنا رلیادتبابیقعت رآدقمررب كیوراو هلی رانالآ ر ایکب رلکب نصعب
 تا كنبلا هلا تر تاتخ نامه زلیدخ هک اینو کو د ضعب
 بولقت هلا ڻي زط رب هک ىش هلع ن اسعتا وب و دج
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 جلا ندفرظره بولو |عقاو لوک یظعرب هدنفرطا ك: هارینقنکل
 یدزدیک هاکرولک هاکی قع لر ءاکح ها هرطاخ وب یدررب | قوا هی هعلق

 هبیرفت هبعلق یدیارلنامرواو رلغ اط مظع یس هرشط ندلوکو

 نکمتیلباق هنلقنمدآ یکیارب e هلب وب یدیاعناملوک

 كلوكو رلیدردرا زز دیاربعت هنس a نشو هد نالوا

 هنیرزو الرا هسلو رایدروتکنوطوا لوب وب و رلیدشود هش رزوا
  هدرپ هدشنبیام مالسالها هلا هعلق هک هر وش ازای دغین یکرلغاط

 زدقم یی هنسنرب یراتربضح یا عنو هنا” نح یدلوالناح بولوا

 رولک نابسآ شیا ره و رشود قف اوم یآرره هدنآ كج دیا
 عب دولوپ دوجو نسشن راقم ه دصق راشبا نایلوا لومأمو
 هاوه بوشود شن آ هنر توراب كت هعلق نکیا لاحتعاوب
 یدلوا ناجیهدکحالهلاخ هدنب رق ید نیعالم هجنو نآ رپ

 روهظ هکی دیا هیوبن "هرهاب تازو هیهلا ةيفختیانع
 یدتیا روهقم بلط بعت الب ی رافکرر اج ردق وب و ی دتیا
 قلخ هلغلوا یءدنراب هداوه نوکر روب اط هب راحت ناتساد زاغا
 دنسافح*«دزب یتامرواو هشم لو | خد نابطو یدیا شن الصا مکحم

 نو روت یرلتلوا هدلوارقیدرولدیرلد ۱ رافک چاک ات یدیاشلا

 هر هلی اعم بوناتآرکبجرت اس و لکبو راکب رلکب یدروتک هب ودرا

 زدمزال هدایبرلبدعهدیا هیاقم هنس ییکنعت كنيعالم نکیل راددراو

 هلج 'ںویغوغلا کشا رخ ندنن یک هجن ارف هدراسو زنم ود

 ناددرک و ریکیرلقدلولباقم نر انایدراقیچ بالایی ركب
 ولید رارق تودیاذاخانما یاج:یودراو رابدتا رارق تقلوا

 یرنهکییساغا یرهکبو لی ارنرادقارمب زایکب رلکب هدرافک *لباقم
 با یدج تار رافک جنا ریداق یرایینااوف ویران
 هی ودراویدمهروس هنن رارزو|ندنت اکهږ هج انطکو دېب هد هرکا

 جن ۱۰ ۳



 سس م

 )۱۰۰۸+ هنس ق چنو وب هعلف حق (

 AE تعزع ه دحرس بوشیریا راهب لوا نوچ
 94 ادن ک هلا اشا دارم هرکصندکدتیا روبع ن دنسوربک

 روصح ی هعلق بوراو نوح یدردنوکه نعف دف وب وب یادنک

 قاربط بوق وب لا دک و راردکو نیک یار راس
 دج ید نابینا رفاک نوک یعجوا رابدلوا كج ءروس

 هنس هلکسا دارغلب بوشود هنب راثاب هلیسم دآو هل ایکس یارک

 بوکس زونج مه لاع .مظعا رزو یدردشلوا اسو نیما

 رلیدتنآ ریش هل | هعل جن هک

 (روب اط هير احم و ءربتق هل ف )

 (۱۰۰۹ هنس هروب نم هجلق برق رد )

 لول هلم اعضا نودب هنتلانا لبا مور اشاب د نعد فا موح م

 هدرکسع یسکب اود یدیاشلاق هنس هظفاحم نود هنس

 گم قلا ن ودب نیغلوا ن د ه٤ روما هتلا قلوا هلس

 هلیاریک بوط ددعشب موج مو ید رو هاش اب ؛ نسح یابرت

 ندنودب هکنوح یدردنوک فیش ما نوا تملک هیر

 ناب نس .هقب اط هک رف نالوا هد دارفلب ینوتسا یدنلوآ تعرع

 نالوا عفاو هدر زوا ین وب نک رولکو ی د رونک لس بولا

 ید ما هلبا هریو یتسنربا توت روا ر سم ھا راو دن

 یال ۳ هغ ود ندنس اب اعر تکلم نيع الم نال وا هدنحا اما

 یدلغ ارب یسهقنلب قالدصک لوا ید ردربق نس هلج یدیآ ایقشا

 یدتبا تعزع وعوط 4 هرو ندنآ بوب ویلا راع ةد دنا

VA RS)یلةجنارفو یدتیاروبع  

 هرلسب ۷م کنوچیدنبا یمن هرسیزنم هدورلبا ندنراسیرنمی رکی

 رادتارودقم فرص هنر رسا وح ەداز ندمالسا ۱ را ورک



 ت ۲۳۱

 لواو ریق وخ دم جد كنس اراذم كم وح رم اما رد یخ

 نادند و قدا هل وا سا و تر اغو قدا ندنطاس ايشا

 هدنرفس هرتتقو یدبا شم الات هعاد و هتل رپ هجنراو هد نت 1

 كنسالرت هک كن امر کیدا طبط مج ورب یرکسع

 رکشعا اعر یدبآ یرزوا a ی لا یذلا ی بو

 لاّوجلاوعو یرلنوع سراج لو كو هلبا ز هوډ دنیر زوآ یو
 نس ها سکر ع یدیاژردیا تخورفو رارروتکن برام نر هدا

 زاد ضع ا یراکدید دله زونهو ید رولآ ررو
 هک e زات یدنا ساس ر اید اصح تقو رد ص وصح

 یدمرک ها ید نکر دیک هج ولو یدم ری ویلاص ن راوط

 مدارغوا دن راک ال هل واهدرک هدشنبیالآ هل هلگرقح و

 مدرک رای دم ر ونک و رلبدش زاوا واد مرک الر راشواح

 ١ YÎ E ناو ید ردنوک موش رف نیسح اس

 شعاوفع یرانذا یهناهب و : کم یدلنا تی ید مدرب

 نوح سعدنا ر یسودنکو ید اوا وفع بیس ید هزب شک

 ید رروک هد راو بار رم دنا شات : موخ رم مدلک نی

 كنا نسا مديد اطلس مکلوق ی یدید نیسم“ یللاوزآ ىدرۆلتبو

 نکودا نکا ع ولرو رک هدنن یدج دادیم هاش نیکو دبا |

 یتدیڈ ردن هزاتسااب یدیا راو هزاتسا هدرب ودنک م : اما مرولی
 یدروس :نهارید كح رک مدید لو زر لدن اطلس

 یدد نیفص هک رک تیک ا هه و یدلوا یک ردنا هدنخو

 شعا فلت مدآ وا کا وا هککب هد ر وف رد وب

 کا اار و شنا بلص هان ضواح نیب ودر یدبآ
 طد رو طضص هک دل وا مولعم نامه شل اغط نوجا یریع

 شعا یتسان ندنبهید



 چ ا

 هدمزکو اسو یا مدآ رب با يم ارام موج سم اشا ےھارا

 اباعر هدنساقب راوشطو هدنخ اهس هر دښه ید >| ع خج

 هبودنک هسباراو اعر بغار هکجو الاوت ولناقولد ریش اپن دّتنیام

 قوا دخ هنفد ابیقشا هدلوقرب یولپ ره بول آر ق ارت بولک

 ريس هک ی اشتر یاعنا هرانوب راب دا قانسو دهع هرزوا

 یاس رانا هلا پس لوا یدیا هداج رپ نیر نالسرا هدنززوا

 لصا هنره هن روضح :یدياهداعلا قو یژراهثا دنا اار

EAEمامن یدردیا | ارادم هنوکر بو درو تبلاعسا هع ور کا  

 هرفک ینارقا ندیشا يد ردیک هر کص ندنا رولوارک اشو یار

 قف دشا تب اغ و یدرس قد هسوه لوا هتبلا چد

 ید رلغآ هل الدا هتسنکرب « هدنسوشرق یدیا یا تج مو

 رد دلوا مک تاهن یدیآ ینوخ دحل[ قوف,یند هدقلنوخ اما
 لت مبا ولغ ااعر نیسضاق هغ هز وب ید ږد مدیا ۱ تیاغےھ

 E ا .رلا ود رده ید مدیا شلراجمصا نب یدتا

 ولواء هجا لاح هد دح سس كنابضق هرکصندع"ندنزاجا یتفموب

 : هروب ی هرطا راد و لار عشقت انا ر ددجب ست هرلنبد

 ودنکرکآ كنبارآدم هبترعوب نا اما درو باوج وبد

 هواردند هلج یدلوا رهاظنسح هبجن ند هرکض وک هدن
 یکی دا هدانزنیلییزوتوا هسیازاو هبولاردمن هدنساروام ب نھ

 ههم لقرب ند هعلقرب ىدا شذوا طاتم یسایتشا دودج ةرانو

 امریدزع هقبج هسک ندیک هبوک یدیا جاتحهرکسع هعم راو

  هلبیج یرلک دکود یادعب یدونیحب بوقلاق هلدس تل اا وب

 گود هلی راکنکد قلبرق نا نکیآولغبهنیرب یرب یرلکدکد ید
 یسایقشادودیح هرکص ندنا یابعت هلل دجح رلود ردلوا هکود

 هژینف ىلصا بیس هجر کا رايدراقيج ندتکلم نغابا داف



 بس ۳

 هکنوخ یدردنوکر ام داو رابوتکم ندنف طودنکی دا اب شیورد
 ودا یال ر واک و ند هع ند راحت راب دراو هانا

 لهاو تزاتو اھت نت لک لمامو راشعآ لتف هلج راثماموق درفرب
 شی رب هی اد یبدبع قحن راتعا ربا ید نیرلاتبعو
 تزف قفاد هدنانا رک اوت تباغر اواز هلو راعمالشخا را
 ةدارغلب توکوق رفاک رادمات جوا هکب نشح ةا ومو رلشما

 قع راو هداارفلب رایاد رادنوک هنیرلترضح مرکاژادرس

 بر زولوا نونلاكس رم شا رارذناتاسحی ر هفولع

 تم ردنوک هرانویوا یذلر نوک م اا بودا ضرع ههاش داب

 Se چوک رک طظو داد رشو

 یسول وا بوئلتربغ نکیآ زاو راق هح ال از ونسه یی الم هک

 رضا لا بوط زدقوب و رابدلک ةر رزوا بو هتي رد
 هدندیما دادماو رلیدنناد هدابز ندنآ رز هحارف دنمد رد رلب دتنا

 نام راند روک نس هبلغ ۶ لزوم و تولوا گیم. ول رکیوج رابڈلوا

 ؛هراغاطو رلدنا ناح واد هيم الشا كلاع نوغارب نی هعلق تشکر ب

 :ردرب بم راجام قلا نامت كنا اب هلبا دارغلب - ی وتسا رابذشود

 او زولوا و قی Ra هس وروټ عزانمو عام الب
 اراب ید لوب رادنم درا دوب ئدتبا بیقعت یراثوب راجو هک
 قنا راند روس نرنکخا زف قو زاندش ود هرلغاط نامه

 ناو ات حو رحم و ناد رک سو راز دنهد ردردق زویتلا شب

 هدارفلب یزادقمر و ریدقیح هدا رغلب ونشا یشوکود ی یشوکود

 هددار لب وسا ةم السا رکسع ئر ادعم زویشب ثو ڪک

 د راب دتا فق وت

 (ضعب كاش ا مهار :ا موخ رح)

 رد هد رک د یس هسک قالخا)



 نف رطاشایےھاربا یدم دبا تفلاوداحتانادنج هللا اشاب مهار ۱

 ید ةف فوت قد رطیف ارطكلاخ هسیدنقتاج رردعن ره

 تاق المرتک اید الرب یک هن رداحاشاب میهارب هرکرب مت

 عقاو هدئسار هک تشد ؛ یدیا رولوا ق او ی ات ز دق کدتا

 ۱ بودیاعضو هداتسررب رابدلوا 5 دعفدییارب ی

 1 یدرارزوت هوا تودیاآد دل وا هنیرابحاصهو راررو ؤا هلباقم

 ۱ ڭا هلا رکسع ءاشۇرراساشاب مهار | رولک هلیایالآ عرب

 ولتک هکر ردنا ندنآ بوراو ید اشاب يه رول هل
 میظعتاشانیهاراره لک هدقدل وا

 یدزقن هع د وت قد رط اهطفناخ یدرعاتوف هعفد هدنلالحاو

 . (یرلکدرب و بودیآتعاطایسرفک هجن رف یس عاق ابب)
 i i aa) یرلقدرق ی راح نالوا هدنشا ور

 وا کرد راشاک فاک ی یخ دن دادما رافک حب ن دنتکلم هر
 هتشذکی لی ران وب یدیارلشموف هنس هطفاحایاب سهدانزندگس

 دعفد جاقرب هليا راځ راسو هلباراحم ولزب و رانمامرپ و ین رل هفولع
 تودا ةبلغ هرام تقاعراششرا هاک رانعشک ود هاکراشعشوژوپ
 ریسان رللاعو لها بودی | نی رلکلءامو لام و راش مزق نس هل
 هراشاب ر دخ مدتفا موح رح هود مدآ جاقرب ندنرلحاورلشعا

 شاشامزب هکنآ طرشتاما ادا طب ین هعلق كلکو راثمردنوک

 هدنس هطفامدارغلب وسا هدنوصم وب راشعد كرو یزم هفولع

 ]۳ هراشاب شد ورد یسلکی رک هتسود

 بوشوق مدا زوب ترد جوا هادنک یدبع یسک م موح ر
 موج راک اشاپنسح د ونرا یسکب یاش دا رغلب نو تساو یدرد لوک
 وات تکرداهبو رادمانر ندنراشاب قوق كناشاب نسحیکابرب

 یدتانیعت هعمراو هلس هل رکسعدا غلب نوتسایدا شر و قاکس



 دیس ۳۳۷ ت

 یچاورایدنبا هجون : و رغوط هحاو مار ةطراتاتو مالسارکسع

 ق هلا دارر وت ندنارایدوقیلاشوب بوق, بوک رافک

 ۱ دنا ید وا ضرع نیو وا هظح الم ریسعتم رف دا ۳ نما

 سهام روباطبولوا اب قا رح ا هتل یاب نالومدنرزو و

 ,ندروباط بود: اراها 8 ار ند هلافم رافک ن رک | يدلراو

 یس هلجبودیا روم دارند وتو ییا ا نوغزسا

 جاقربیی السار 3 بع هيس هنا مس 1 ځم هدنورابدگ هما نوغزسا

 نو اف پاک تشنه هلیمأ ۰ نهرورل .دشقیوعت نوک

 .یسادفتکم ظعاردصهل ۽ موح ماشا دامحیدندزرلیدربنوک

 اد | نالواهدنماقم یمط ار نو كرات رض ناو اه دج
 ر رط هرزوا كع اليد 9 رکا ها نوغرسارلیدراو هرانک

 یضرغندنو اض راق و رابدش ہل وش دراو ریغدراب م مالک چار

 ندا راغ یر ادو رادنالوآ دن زا وب وا رانا :رکسع

 باا هن نکیآ راکشاو خاو او ندن نوک لاوحاو اوب یدآ لکد یربغ

 هل قیح الوآ هذاد رارقرب هزوس وب ی دیا رلشع | رابتخا تلود

 رکسع هرکصن دنا یدک ی دلک یرانهر كفارط او

 ین اومو باودو رپسار ادم رلیدردت افلام اوبو ایران

 هروک همادفاو ییسردق و و ةعالسارکسعردق ةو اميد وا مانتغا

 .مزال تدوع یروربضن اب یدښلق ېد 9 ,یکضندنا یدلوا

 ح ورطوط هنب راتشم راکچ هدیکب ولاق راقج الف هدرادحرس یدللک
 ید هنسرب ور د رایضاعتم راتات رکسع ید نا رایدناوا هناور

 ریس هداوزو دآزو نس هفولع یالآرب ردرللکد لمعم هغمالشق

 نم ردقنرهوید ردارسهناور هن ققوط جسد دسر يرانوب ردارقف

 : بوق انرکسع ید لوآ دلو دی هسی دو ت دو سو

 يرانرښج ناخیدئواناور. ر موس ره تزع عرق ا



 تو

 نوه ویدزر ورد SE رب و
 وله رنک نو EET ات باطخ

 71 0 هاو ایسا 9 دا نیعتمرب 9 روش
 هد وک تقاسر ويد ردندملا تبلت كوب قیعح نمدی الت

 بویدرفاکو رفاکراغب دمزوب هب ویدکو س هلا دترلغم وَتشنلک

 ردیا ت تراشآ هکعدتوط كي عت رام ۳ نا ن

 نوسرپ :ویلأص كروب ماطسیسسا ذك دیش هرکصندنبضو وب
 تعاسوب نوسلوا سبح تعاس وب ردقاهر رک یلکو دال ةد

 یرفق ه یدقیح ۾ هرمْطاذَفک دم نوچ یدد نوسرب ویلاص

 توطكيله مديد قون یدیدیک دروآ ةي وغاعوت تورغاح هئنأ

 مرتوطكي ی ماطاسیهیدلشاب هکعا دمشرارکبود دیس

 نسرابوس هاتان لوا مدیدرسرزروف ےک ندکنادڪک یتب ز ساما

 هداز یکم امایدردروآ هر هعلق اک هدارغلب و یدبد هلکدیتب

 ۱ نیکلمامو یدنرشوا هفت ی هجالآدنهدرد بول وی تصرف هرکص

 تا : مهار هتشا یدرونک نراالب كن این د هنشابو یدردناص

 ینابلایلعسفویدیاوت ید یربكنع اضوا هب رکرش تكعوحم
 ۱ _(كناشاب ھارا مرک ارادرسو مظعاریزو)
 ۱ :US دیرفسراوب وا هدهتس لوا )

 ا فدا ملت رلیدلوا لخاد هدارفلب بودا لزانم هط نوح

 یرکتام#و مزاولررآسو تودیا عب زون هرکسعیرباخدنانلوا
 نام تراب دلو .مزاع هنناج نود هرکصن دقدنلوا لیکن یک

 رلیدتنا لوزن هنسارحص هتشپ بوقلاق ندروبنوصیخدیراترضح
 روباط هدنبنارحص نل درکح هدنس هلراغم نوعزتسا نید ند

 نوجیدنلوا یر هغفراو هن رز وا یدبا رروتوآ ها یروهقم

 تن طس

 یاس سس سکوی اکسس سرب نما هی ی 7
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 طرش هاک ردبا نع ها. وید زد ذکقیقح كلنا داععا اک وب هيلا

 قدزروتوا هدنسوشرفزب نتشآالوق یکودلب وس یلدا وک ردآ

 يرادرتفدكنيجروطاس یدتنا هعالوق مدراو ها يدشآتراشا

 كسزولوب هدنقراو یدعا مدید مرولب نیسمرولب یبهداز یک
 اد توقیج هرم نوک هل سبح یک رونک هکرداجو ردلات

 ی دریک هب ردام تکی |دفک ع تعاس وب مدا لاوس ندنرب

 كنیحروطاس یدلصا هوهق م دروتوا هدنناب تلاو مدراو ید د

 رتفیدقلاق هد فا هاب و یبلجآ زوسقلعتم هنلتف

 دنا نر ,ا لو لدتک هل ردا تبحاصمو مدقلاق ۳ نو . يعد

 یدید ردنبسویدلوا رغم نامه مدیدكروپ هرداح مر تملک

 قو یدندن هراورب هکبآ هک مد درلبدروب هل وا تلودبحاص
 هرداحو مديد ردکدنکم مراو رکودنک كردنوک مدا اطلس

 دنیحاصم ندنرایداو هیلست هلمحو نالوا نکو , مدرونک

 كنارزو هج الا موح یار زینیانکم ەن د وخ لوا م دتا :عورش

 دنسح كنا هتبلا كب ردلو| كلوا ىديا هدنماقم ی
 ep نود راو هی اد دش یسیمدآ يد رولیر و

 هکیدعآ تارشا هیودنک بو ربدلاق ندنرد اح ودنکشلوا

 سهل شن آ هی وش دعا تورو هتساشاب هليا تدح ماتو شلراد

E۳ و ردنالبوب و ردقوبمببخ مدمروپ ردیا نی بیک رد  

 یمدآ نی« هرب ھل , وش هیلواعب هیلوا ار لس کر دن یماخا كولب

 دم هللا ورب د ردنیاقحالوا هب ول هديا سح هروتک ی وضف

 یی جالا بوبلو| ضالخ ندنارا تب ابقتک هرگصند هضراعم

 مديد ی كس شا سبح یدآ رادزقدرب نوک نسو ررعاج

 باوج ج مدرولب نتعبط هس انت کرد هجالا ا یدیدیمادضک

 روهت ردقلواو یدکوس ر دقلوا مدروط ا الا مدمریو

e a hee 
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 ضاوا هب یدنفاناهرب رادرتفد شاتنالوارومأع هلیصحت هدنلدا مور
 ندنورداق هکر ادت رغسهددا رفلب هرکصاماف یدلردن وکه فن رش

 یردق بول ریو قارادرتفد شاب ویدردق وب فوقو لاو كب

 رادو لیکن نت ۲ اهمرفسیش اک ید یسودڈکق نا یدریا هکلف

 راتهدخ هدا ر ن.دنالوا لوما توربو نیحااوم كلوقو بودا

 2 ی روک

 `( ° هتسموخرلااشات ىج روطاسلتف)
 ERE اغا نسحم یار طظ ۍناغایرمکب
 _ ییز وطاتش دیم درد هصساتضتفع ترازو ؛ض ر٥ دق دشلق

 . یدنا راضحا ماعط هیاهن یہ بودا تردق فرض هن راتفاتض
  رتضاح هعاعطوربدلک نوح یدردنوکر لغدآ نیعتم هرات وعدو

 هننتمر اد الجو زلبدنوص قو امه طخ هدتیح لوا هدنفدزد.زلبدلوا

 اب باتو نخور ع رخ بویدردكه شفای + ضا شعا

 ةلع لاسحت هللا هجر رندر دتا

 اغاهنک و لاب هالس هد یمن مور لا اشا مهازبا تراکم نم و

 یرهخ تف كنیح زوطاس مکنوج کردی ناد دن الا نالو
 ردقاو لصا زد ذکو برای |لقن هناشاب :مجهارپآ یتلوا دزاو

 نولو یی ر یهتیا بضغ رک وید یدرونک مکی رخ و ول

 ندهسک,یدتبا لاوس وند ك دتشا: ن دیک یربخ وب نسرادزوتک

 هډ روحت یرفاک وشقاب یدید مدنل | وی, هدنا مدنک لکد عشا

 یودیا بذک كنوب نوش ال كرابم كه وا یوم نالن ید
 یدو مل دخ ردن یی دا لتعهلیا تس ایس دشا؛یتسرولوایهاظ
 تاطخت دن اوید :لهاو:ی دنود هنونم یدرپ وک یزغا هقد راو
 كه اشداپ یماغا یزهکیرپ ردشا یجب الواهنوب راس بودا
 لتف نیرب روو نادهات هوش كهباشدات قو مريخ 4 قولدا



 E بچ

 یسهرنک تنجم ردقو, ویس هه كنب رفس تارو هتشوا رای ذا
 یدلو ماج او مامتا هلهجووب

 (یییدلوا یظعارپ زو كناشاب ےھاربا)

 (۱۰ هنس یو دلو ارا درس هسورکناو)

 ندقمروهنویامه ناوبدهلیسالتبا هسی رن ضرماشاپ دم حارج -
 یناشن هلغلاق ن دکم روک ینیلسم ملاصم یخ د ه دننارس هکلب

 بیعت یجباکش هرق ینعب یی ارقف لاصم بوروتک هنیارس ییاشاپ
 ماکحا هرزوا نوئاق بور ۳1۹ ی رالاص ع كت احاح با را نالوا

 هلبالدب هد هيلع تلودول نکلو یدردا ملاضم مفد هلا كمرب و

 هلغع وا اعزا ههاشداب ولتدانعس ود ردلکد بسانمو نک؛تارزو

 ليجروطاسو یدنلف لوصوم هنب ریاشاب یهاربالوزرماشاپحارج
 ن امرف هراودنک خد ینلرادرس سورکنا هلعلوا هلب وک ییاوخا

 لزمرب هرزواداتعمافا نسحرب نخا یدلواراهبلوانوج یدنلوا

 رکابسع راقوان زادرمس ههبقعنودیکم دقم هلس هفناط یر
 رابذلوا مزاع هداهطاراددارغلتبناج هلا راکش ودع

 كننحروطاس نوح زد هدنرکد یلاوحا كنهداز یعکءارادرنفد)

 یدتب هقیقص ییلرادرس كناشاپ مهارباو یرعندسقلرادرمس
 هنلابقتسا كناشاب میهاربا بویم هدیافقوت ءددارغلب هدازیمک#
 دراج ادنف دج هرکص یدتاافتخا بوراو هبهنردا نکلویدنک
 لصاح تضخ رەس و تسد هرس هب دهو فراصم للیخ رب و هلتس

 لتقف كنبجروطاس نکیا هج وتم هدارغلب اعم هلا ودرا بودیا

 هجالآ یس افارلیهابس قجلوب ع ویش ه دلزمم نیک رپ یربخ
 یدلرواهب هعلق هدکدنلکهدا رغلب هدعب یدلر و هنسح كناغادج

 تولواطن ییاوما نالوا هد هنرداو یدئلوا هرداصم یکامامو

 نوعا كغ |جارخ ندوقن با ههکشا ید هننسدراوحو هب راهدآ
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 رقح وب یدیا شدراو هکمروکن لاح برفلا ةولص دعب ری دنف
 دبا شن هل هدتمدخ ماقح هلا زاغا یکیازب ید ریصقتلارشک
 شادرقرابد د رویاکیرانرضح نایک ینیدنلوا ثکم رادقمرب

 هادا لابقتسسا بوریگ هتجز نتسقو تنکم هت رلابقتسا هدزب
 ناخ جد موح رح یدردنوک ی وح ر ولد لرونتکص هات واو

 لبا م رکنو یظعن نیک د هيابوا بورک هنغوتلوق كن رلترضح
 جاتا تاق هلا موح ره ییزوطاس یرل:رمضح ناخ بورونک
 هدنرداح هدیلال صعبو یدردیکر ولک هاکس و اکو یدیاشعا

 شع هل هدلوناتسا هدن راح لئاوا الاغ یدرادهک رولق

 ید رب یدردبا تباعر قوفحلوا زونه شعازردا ترشعو
 ید عشه هب وا هلفلوا یک هدنراباوههلبا یرناغا یکیارب كم وخ رح
 قالوقهثب راش رش تحاصمو زر وتو ا تودااکتا هر هوا هدنتلا

 عورش هنحاصملح دا دوق یراتر صح ناخ هدهکدرروا

 ضعب موح م یی روطالس رل بد روس نب رار طخ لاحوراد دتا
 هاک ردشکراتعا كعا تعط نیل نامز رهو یدشاناسللع
 هد رفسهعاقواهنس ول در دنا کلر مک جا م هلا ناقتح | هاک هللا ترش
 هرج رمفارح ارتک ایدلوادعاسمنامزو تقو اک | هلکع (نار ذک
 کک داد ناعتحا جد یرل:ربصح ناخ یدد رد:مدایعنا بس

 ندناكلواناخ كتعلد لبیروطاس ید درد ی ةلفح دخول

 ندتبحاصم بادآو یرهش ردقوب یروطاسیدید ردکیقوچ
 ءاطخو جزاخ ندنادا یرکد ناقتحاهدن اخ سلح نکیامدارییخ

 رووا ماعشتسا تیغ دحار ن د زم الکو ب هج رکآ یدیا شحاف
 هلوااشفا یسعلراندیک مدقم لس قرف نعدوصمم هکاشاحاما .

 نیکو دیار هر ندعاللکهلوم ورانک سا بادآ ةمزال زص قحا

 تع رع هت ر اتشمراک ر اسوهدارغل,یسودنکه دلم و ورد راهشا
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 یدلا بخ هنو ید و رنا ندرلیک هب نکنارلشغ باج ندقلحتا

 چ1 هلغلوا هن ابر هدتناسل رکسع ید یس هناسقا اک هود

 ءلرکنعریاسو يرصکب نامهلباق فقوت هن نکم كن هنیرصقتو
 وا ]۱ شب هران و ہلا تانرهک

 راددوروب هتعاد وار اقوا رادرس راشملا هنن رالایرلت الوح هدیش و

 یرلکرادب یدروک نرلشد ورو نوچ شعالکد لفاغیسودننک

 نیراقاتوا یدتارارف تولواراوس هت ار ناه یدل نیکو دنا هن
 ه دازیکک  رادزیفد ندنا رایدتا امی نیعطم نت رالیک زایدقب
 مرکو هداز ىکا قحر دتا راف نکلمام بوە نی رداح

 یراغآ هرکصراب دید شعد دشا لی نیضرع قازادزفد
 ندکنک هنودب ورلیدتیا ست هلیااجرو شراره بولکی راطباض
 هب ورع تقو رایدردنوک هوب نیدکس نی راغوت بوشلوا تغاارف
 ندقلخ هکمرک هنغاتوا یدیا راودنفارطا ررداح ز ادرس نیکد
 یرارداج ل رع دفا موحرحنکد که مدآ ج وا کیا ید راع
 موج ص اما را بدت ا قوس ود لردنوکم داآ وعد یدلک هت رق

 قجا رولوا كعد كرابم رالب هزب و و رولا كتر ردینالغوا رش
 ب او لوف هاو یدلک یسنو دنک هرکص یدم زدنوک مدا بوند

 یکیار ندشیمع نکرد | رارفرکم یدلبةیرازو داد رف زارب وید

 راشمروا هننرصیسک هلوق یسک یرانالوج كو کوک كيج ا
 باح قودب هرکصن دنوپ راشعا ور ندکجرڪڪو
 هلاخراتاتو قدنلوا هناور ورغوط هن دکسو قدلراععا هیلاعلابر

 نییسعت الشق یاس نیدکس هراتاترکسسع وروینوص ةبصق
 مایدردنوک هتساتشمیوحگ ید یی اشاپدجش نهدنفا موج مع راب دنا

 مطنمیجز قسکو نالوحو نوزح هلرب لاو عردقو رادرس

 موح سه هدنن دکس یدنا هتسخ بواوا نوکر گد الاخ هغلوا
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 یروغوا كنولتود ول ماطاس کود نکیا ردنا تحاصم

 یدمربو همر تفشمو تجز باک راو تفد و یسردق وب یدلشا
 .دوبنخو قلشو و دوحو تال .دوح هدعدآوب هکرلبد روس مد

 :هتسکرب هنر ند هعد لاصخ و رد مع كل دژتس دوخ و تانآز

 خدا یس ودنکو رک وا ین كنا داال دنا ةنل وا. التيم

 هلوادوح وم ىس هلج كن و « دوپ هکنا هت : نل وادا وملار وزىم

 ناسل هوا رورمسم قلخ هدنن امز تیزر قفومهناح وتف لواو

 ۍشغا|شوکنم هش وه شوک نی زازاب رود مالک وب ندنرافب رمش
 لرب عرب هکلب مادا تم زج هکم روتک ید هلق الاس مدیا
 هن کس هلوا حصن ثعاب هیس یک چا ردیتربعرب تم مالک
 اشاپ ر ذتکسا نوک عودنوق هنس ارضص هل وک ل هلک هد.دص

 یدیا یسادنهک ك لاننا نسح یاب رت موح ره هدنامز لواموخ رم
 ناوس مز اوهر بس ار رب هللا دول راک ساو تلص ردق یمرکی

 نک زولک هنس هرضاحم نودن راهکو رلیدلک هغلیج داب رف تولوا

 م و ای واد ل ور اغ لا بعل ااو هطال ویو یب
 وح سض رم یس ربا و راب دتا مادقا تاب هدادعا تودا

 ناق كرئنصعترب رفح و رد ردنود هلا هب وق ع دیع اوم زاره

 عزب یدیا شملک هنمرداج ورغوط هلغلوا یسی رهشمهو یسابب
 یسدعردصا هر روکنا كر ج ترد جاوا ندنبق هداوزو دازیند

 تراهن قوبیشرب رونفوط هشید هرابد ید راو مت گری رادقعربو

 یوعوا هنادیل مدیا شمردنوک نوعا كعا نوا قلا نیهلوک

 قدلو هنیفد رب هک او کک قذدلوا زورسم رذقلوا رلبدرونک

 .هفلنوص هکنوچن قلا هلکنا زم رفاه رکا نمومنک کا
 هربخذ هدلزسلواو قدلا هج وا هنب یناقخالواناج توقلدلک

 رکسع هلجو نکدونلوا .هیلست قلخرکسح وید زد رضاحیرلیک
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 رفسس وب یا قلطلا هیبنو قلا قع هیلبا ند رالوق ولتجر
یبعتورب رک دیادشو مالا نالکح هدرنا تشک

 ندنس هب ره قعلوار

ک حج وا هداراو ند هلوک هدنع ئبردنو رفا
 لدا شمراو هد و

 دفاتر یتعیهدقان وقر لدلک لی راره هدنوک یکیا نوا هرکو

 مدع هار كلاس م دآ زوی هجا ندیم ض رہ ندقلحا ندقوغص

 هدراوتکس یش وال قدرت تم ار هل وک نوح ید ر ولوا

 ع ییع یرافب رش *هبرت كموخ ره یزاغ ناخ نایلس ناطلس

 هوعدلا نسم تنالو تمارک بحاصو هک م وح ره هدد لع

 یساج هرک دن راد رس یدیا هلی هدرطجزپ نفس وب یدیا زب ع

 هدنرداح كن دنسفا ىلع یجبهرک دن فورعم هلکع د لع نودب رف

 ییاتط توقیچ ند رداجو را را دومق بودیا سفت راو را

ا یر هدعورکم زر دا تیئءرمصع تق هدننبام
 لصاووشعرب

 یرافقوت نامز هد هدست شعا شک نامز قح الوا ن رب هل

شاب یسرق وص مان رفس ىجا قو دادتما
 E ودتا تافو هچ

 زرد ازوا بوریدلاق ور ول وا فقاو هک و دتک هقج تجر و

نینکیو ریهجت و لسغ هدعب بودنا توالت مظع نارق تئارقو
 

 راوتکس نالوا ی انرطع دقرخ ایلاحو رلرولق نزا توادیا

 هکز ی نع مان ماف مش هرزوا قبصو و رار روت کک هنس ارج

وسف.دم هدنآ و شعرا هنس هبتر تدااهش هدنهف وا وتنکش
 ردن

 هتسبس ابحا صعب نوک لوا نودا نفد هدننح نعب تلک لوا

خ رخ تکح دل دنا بفزفم هرغد اهش هد رفس وب زب
 یدتا فل

ر” رکم نکیار شم ووت كل دلسب یدلوا هت یبس
 یرلقدروس تق

 دعب او فجر هیلع یلاصت هللا ةر شعا نوک لوا دوهعم تقو

 بولوا نانعمش نوکرپ ءذلوب لوا هللا موح ره ربصقترب دیعوب

 قاءتم هد الآ نالکح هدرفس وبو هل اعلاوحا و نکر دیک
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 نکل رلید رک ه لوپ هلتین دادما هنودب بوقلاق ندنار او ید
 یسکیآ ن دیرک یرب یدیا شک وص جوا قا « دشلک
 . نوا هرکوب یدمتچ هکا یرب یدمک ندنقشاغ كتا یرب ندقانآ

 یر نوا ند رسح یرب هنب یدلک مزال روع ندطع ون نکا :

 قح هلفع ردلتو هلآ تعشم و تنحم رازهو هلکم زود رلالض
 زاید روک هلککچ بود ازوا نیر راباپ ندوص ید یرلپ وط
 كنبرلکل رکن بوتیچ هنبر زوا وص نکر ولکج بوط كد روک هدنا
 بواب نمی یدک یدل نکیآ رهاظ هرمشط ندوص یرادقهررب
 یدمک هلفسموط هززوا كاخ نالوا هدنید وص یرلکل رکن

 یدیا ینیکب زلکب رکب نایدنامزلوا اشابدا رم ظعاریزو موحرم
 یاد بتاک كفوح مع اشا نحدتفا هک وحرم یدنفا نذوا

 بوط بورنک هغرودنویپ رب یسکیا یدیامدآ رادنبدو نامر .
 یسنکیرلکب یلوطانا هليا ترازو هکاشاب نانسن قوصویدررکح
 یدرک هغز ودنوینرب رانا یسکیا اضاب دوم یتسلکی رلکب بلحو

 بو زاب هد چولو كي وف هحرات یو م وحرم یدنسفا نذ وا
 یشیکب رلکب رب و یریزو یکيا كلمه اشداپ ولتد اغس هک كیالناشف

 نوسم دونا هللا تدم ل وطار رکج بوط بو رک هغرودنوب
 كنسیا لکد یو اسم لهس هدتم اق اشاپ دارع م وحرم یدید

 رطاخ ذيصشت هلا فثاطازفاو وند زوبلاغ نعینتف ت هدنوق .

 یدیا ولتود زا وق و و نیکتسرب اشاب دم نحدنفا موحررلیدتب
 یدردیا قل زاون رطاخ هدنلحم هنبو ردیک هج رانا ه دنرزوا تا
 یدننفا نذواو یسهلع اغم وب كنار زو هدنس انا رب رحم هل وب

 ثعاب هلکما روطخ هرطاخ یس هعد كي وف هرات كعوح رم
 كرابتو یلاعتو هناعس قح كزابم ناسا رب هکلب یدئلوا ر ظا
 ید ییا یلاعت قح هلا برس لوا هید هلبا تجر ینارود زاب یتازا



 بس ۲۷ بس

 هنتراغ قالفا بولش وق یک ارس كس رادقمرب ارت کا

 نددبسوت و شا ندنکودتانارتجاوبد را ها ناسا

 نوچ شا ارادم هباشاب دجا مداج دلی هظف اج یلیوکیت

 هددبیضتم لوا و,یدلس نیغودلن وط هلم هعلق ناراو راد سس

 كن اشاب دجا ظفاج «هلدبففلا ىلع نوکرب ی دلکا نیغودلتوا

 تراغ نیکلم امو لام میسجج بودیا مرهنمو-یدلک هرز وا

 ظفاح ج یدلیا تراسسخو.یپس ید یتسیلاها تکلعل واو

 ege نراتسد ییلسو نر اولشو باشت یکودیک كناشاپ

ESهش وا برد که رؤ هلو شرب هناها ن وقلم  

 نخاف هلکن اورا ظا وشرق هنب رکسعوب د ےشقوط یرا درس
 ۱ ید ربدن یزو كن وب هلکناوپرد ارا عسب

 كراو یم هل اش یکیلوا نل

 (شظط هنیزل هعلق را یو هطالوپو مرسپ )
 ۱ ( نم هنس, قرد هدنرکذ ودل وب ) :

 يلاعفنا لاکو نکړ دبا تیافک همالسارکشع تبضمو تک الفو

 كب نانسکس بولکزلیچ, داب رف: ندنؤدب نکیآ شم و قا تربو

 هکلی وشو نر رلکدتیاروصح ینودب هلبا بوط ددع قرق ضاک
 نابو 2. رسصت نیکحب هدنک ندلا نودب نی هيب با .دادعا ب ولک

 ناخ راشم ر نشا ندسبلطا تالف یرلن : افا و دات رف و رلښع |

 نیر کی یاغا هلایرلاغا:قاحواو نازم مو ارزو یزلتربضچ

 كس شب نوا نوا:هکرلید ریو رارع هز وس وبو را, دلک هب هرو اشم

 یدشب هتشوا راد سو نزاع راو هب هټښي بو دا نییعت رانا

 رلبدردنوک ابقءافتم.یراناتو, سلیدتا یآربنرات ارت قارغوبد

 ردبشم روک هر اڅ هداقب هوا هبیاشاپ نايل وبد تود و
 مااا یگسیعو راب دنبال یلشاپدجا ول ما اچو رايد روید

A سم 



SR 
 فلاح ید ئاسا میج ككا ردقم یشیارب یترتضخ یلاغتو

 هدا زا ندنآزب ةکندنا ناو ارف هب زب قعد نازا ترنکس شود
 تولوا راسو هبغاب هکیدلوا نوکر  یدنلوا تکم هدنتلا لتهعلق

 نوکر ههدتبا راوزنکس هرب زدیا نابرج هد مش هیعاط روض
 توزاو هشسو رتمرکسعو رولوا نرو دوک تعاس چاقو رشاط
 هی هبن عرب قاب دوخ هد ودرا رولوا ففوتم نیکد اکا هدکشک

 هنباتط ره لر رداح یدلاق ندلراو هرداحرب ندرداحرب یدراو

 رداح هن ندنتدش كراکخ زور یدلقاقرلقزاق هدنتماو مدآ

 يديا قرفتم هتعن نوک جاقرب قلخ تاج یدلاق هدنم اقتسا
 ید نوید یروسر .هب دخا ز وکا ناویح سا ز وکلا ابضرف

 هلوکو قلوص ودا اما یبدیغوب راتص رولآ هیاهب وب

 نانلاندیپ رح یدیا شه وا مانتغا نس هدابز ندنساباعر ییعایعس

 .یسهخذ كفارطا لوا نیکد هنوکیمرکب جنا یا لکد قوح
 ندر قازوا رانا هرکص یدتک هلا فالتاو فارساو یدتاافو

 شب رچوا هبرآ هلیسکرب هلا بس لوا یدلوا جاتح هکم روتک
 ناتسریامتب ران ناشیزناخ قوا هلب وب, لاوحا یدقیچ هنوت|
 یران کو دلت وط هلا هعلق سو یدتسا نذا ه وعاح هد را 4

 هک کنار کلوب لات هه اش ناب یدید كم وط یراتا رکسع

 تیاغقلخ نکل یدمرو اضر یداکآ و ید زور هدیک- هل نیکد
 قانا لا یدتعوص یاو ع ي اووم یدشود هن اضم

 يدلشاب هبقاسعت نرب یرب بیاصم ید راو هنس هبتره,قمتوط
 (دجا مداخ ظفاح هدیل وکن)

 | (دنم هنس ی یمارجنا كناشا)

 هر ار ادمو شیک لافتا و تم ادن هنت اضع. هلاك, كلاض لاح

 بودیا لوسخد هلدرا مالسا رکسع ندبناچوب رکم یدیاشلاب
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 ت وطقم ر هلا را چا نود یا فف

 راب دنوطي هب رشه نوج مدید مولصا هناق هناق ندوصلزوکو غ
 كمجما نس هرطقرب هک هروش ردقلوا راید ربو,ترودل اوط وصو

 هب لایت 2 هل وب یس وزب هلب ی یس هوا یدل وا لباق
 2 :  مدلاق :نارمح

 . (دته ذئس ق تاراوگ تو

 ید کیدا مکرر رب ی دنا ڪڪ هر تازاو نوج

 راووش وراو ی کرار د هرهش ولد شوراو هد ا راح
 هذنرب ره كن هتفه ماا و رل ردا را تعا رهشر یشوراوره ڭى

 یف ارظاو یدنا رهش نادانا و رو هدا رروظ یرازاب لو 1

Oكش ر رهو رکو ترفو كس ا و عا نالوا  

 یااشوراۋ 3 رکارذن ورب ندع ص وت دح ی رو بالر :خرطع عور

 شاک سهاک وب هر ههرع نیک بو دیا رارف رایتخا ین
 د توک مالعا رک ف نکا هرزوآ كم بونلک وب کو
 یگوسالوا ماع ES یس هعلق كن و هک ندنارلب دتا مانغا

 رظط دتا: هزواشمو راب دید ولد یغوسارک هادزا نام* هلنح ول

 و نا اط هب وظ نوک جوا رلثوا فوقو لها 3

 یرلنارس فلکع كش وراو رد, د نوسلروقراب وطو ی

 دف ردزافسد نم یراوا نحو شستشو یر رک ولات رک اکو
 توط یدل روقراب وظو ی دا رک ه وا لالا ق توا حاتم

 9 ماد هد الب تب ر ی دا ج وا قحا ید

 یدلوا هدنوک شب هدنوک جوا ی ا

 ا ها یدلوا ۲۶۲ رو ید روا دردتار ل

 بوط یدن لوا فف ول کا هدا ر ندنو شب نواو یدلردوکرلفدآ

 رای یخ رد روک رخ قّگاود ید و روک و ا كح هک



 : فا عوزون

 تافواشا نور زویسیکب راک علنا مور هدانا لوا هللا یاست .

 درب نویس یک رلکب ی وطانا نعدنفا موج رح یبا مورویدتنا

 ماتشما رکسع تیعچب هدکسوا زونه نح یدناوآ تانغ هیاشا

 فق ون الب ید موح ر یدلوا لصاو نزن هدم کیا هرژوا

 توقلاق ندل بم لوا اعم هلبا رادرس و بولک هوان یود را
 هرژوا كلك كناخراتات ندلزبم لوادرایدتنا لوزن هنس ارج رک
 یاییا ود نران نوک پو یدلک یرلقالوا هلبا ختینتدلوا
 ناخ نوج یدتانازذک رفس تاقوا هلبا فق و هناخ نامز ردق

 یودرا بودا لاتقتسا مالپسا رکیتسع اه وع یدلک یرابزربنیح
 ee AB ea هدنغاتوا رادرمس و رلید کوم

 .ارلدناو  ماعطاو تفاض راب لا6 نا ارا ا هلا

 ۷ ن ی داخ هعلق من (

 یدئلوا لوزن هنن رق نروح ةع توقا هدر ول رم لاربم نوح

 رواه جراح تاکی ناروا نوط جاق ری ونا وا هر احمو
 نالوا هدنراوجو ترقو وغ رب ییهعلق یساهشا دودیحنالوا
 زاکشودعتارع ها راتات رکسعرلبدتارارف هزاتسلک؛حو هز هشم

 لر هلزوک هد ناتسخ ردو لر هیلزا نیک یترافدلوا فقاو
 تاراو هکم رک هلدرا هرواشلا.دعب ندنآ راد روتک ها نرتکا

 شاروم هدندانجب بد اجلا رداوت نم و لدتا راتخا نیل وب
 یدعب رهن هدقدنلوآ لوزن هدنناب ور ردنا ناب رج ریکر هن مان

 یدقیسج روص ذیذل یانم تایح بآ یدلزاق وب وق هلیس
 مادخ قیح قدردزاق رو وق هن دین نوح )سرا

 نرلفدزاف هو رروط هنیز رز وا نک ردباما دقا هراک لوا

 نایرج ندرا لول هدنرقدلاج همزاترب بولک هتباهن مد زروک
 شراقرو یدنباروهظبآ هلولرپ شو بانمیسردققمرپ ربیکردیا



 سا ا

 ردة قمر قلا س یعاکلاق هشوکر اج ندنعگآ طول یرادقمم

 هلرارمسک | نلاق شرفررب هت هدنس هرواو هد هشوکر ه در هتک رپ

 ر هعلخ روع ید در هت لناب قم اف هتنرللوفلن اواه و شالگ

 :راناغزوایکنرف مک بوردلوط هلا تورا یاواهو رل شمال

 هب هب عرب ولکلرکت یکیاورلشعا دب ھتب ربیرب یناواهو هتف لبا
 اوهالتم راشعا قوا اکو یک رغ نو زوار ندندراو رلشلک وب
 ردیکورغوط لس كنا و رراغب شماق نوزوا اکا کک كشف
 كت رحلوا هج دا دا ندندرا بوروتک هنکوا لرونق ید یوب
 رول اله هنس هتوف یژّرکاو تودیکدهب وقورغوط هلسس

 رروتکرارش د نل واوتق کسر دقن ره هل روز توراپ و زوشباب
 زدوب لیضفت كن وط جاغا هتشا

 (تاراو هدهناث هسكاشا یبروطاس )

 (۱۰۰۷ :هتس رد هدنلبصف ی رفس )

 شبفلوا بوئودرساخو بیت اخ هد هنس لوا موخ رج یجروطاس

 ندیهاشداپ بن اج نکیا سلوا شيا وب ةيهعلق یک ق ناب ید
 مدع لرکسع هاک دنساظح لناو دنگ هاک یدفلوا هذخ ام
 ه رخ هرزوا دا رق دو هد هکر اب هنس و یدنلوا لج هنتعاطا

 نا رانا یدلر دن وک کیو هد از ندنک و دتتسا یدلارب و

 تیغر هب هقئل و هب هعلقرب النصا نیفلوا هل هليا نارا رف را اتر کنبع

 هيا بسوب مکلوب ودالب بب رخت بورک هنتکلم لدرا الا بويعا .
 تلالضنوم دنرنالوا یسهدووو دایقناو تعاطا قکملع لدرآ

 یعس هنسلوا دانع مدال هبا بیسوب ابو ةکیلک هدنفح كلداتعم
 یذلوا رداص نامرف هلبا نو رهغداتخس ن وام طح وبدا هنلوا

 یدل روق ورک هدلح مات هوچاب ه دنناب تنا اتادم ار غلب سپ

 هلا تدارا یدلن وق هس ارګ هوګاب بمالوا روبع ند هنوطو
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 ردقوب دیک بو د نهر وتک ی راتخانا ن هز ورخ هب یو ق نی هراو
 ررریدناشوب و رودان ا هرزوادارح ن وظ هلاك تەك

 زرولوا لخاد هب هعلق نوهلعرمصاح ر دقوب یب ک یتودریق نا وف
 هاکآ زدن درد نا" لفاغ یکتب یھ کوی کو را

 جارخاهت هرکو یک رر دنا موکت هزافک ندف رظ کا دخل وا

 زانو و هدنزاک ن سد اا 2ا هفده هب رعاه دیا

 ندیادعا هنا ین رط و نیصح نصحرب یک قاب هتشا هدنلفغ

 شوخ رن نالوا یساغا یرصکی هکر دلوقنم ی دریک هتفرصت
 هاب نوتلا ردق كی رک شپنوا و راشمروتک ی رده یلاپ

 یشنوجمنوکو ب ینوتلآوب نسرلکبیهلب وب ى هعاقراشهراقیح هلب
 هلن وب ی. دعلقو زربدکد هزدنوکر و رر دکن يشب وید نسزالفص
 ند و رردثلوطیبهعلق بوریدت ادنرولوا هلن وب یلاح كنیلک
 ناوخا ندنا رظن قیلعت هرغونط» هتعوججو تانادحالا رداوت
 هد اخاف هسزولوا ناسر خنک ته كی وط جاغآ

 لاعت هللا لضم اقم افادیت تراک توزوتک کادو وب

 نالوا هدنفرظ عاص لوق قجناشماغتا تباصا هززوا دار
 رد ابو رهاظنالایدعم رلشهرمق نب رادتمرپ كس هک وسشاظ

 قیوطلوا توی لفاغزرم رلب زاغ ژرولکیخ د هللا بوطرپ رارکت
 "لدروک رک حاقرب یدرروظ هدنراتر نود راشعرتروف ندم
 اردشمالاق ةى كدمرۈك ننتسمدآ هلربضع لوا دوخ هدنودب

 كد نلکود یادغب دوخا ناواه كوس رب یثیه ردعفاو هسلنید
 نره توس كن هرعکخ نامش یتش هج هاو ید انا یک

 یرب لح هدا دوا نعد یس هیلاف ردیلاشیکاح هلینیع كن رلتغاس
 هتشربلاقاعم هلسو دتک هدر سب ترد هدنفارطا رد هدندقاح

 یسهزپ رب كنهرهک نام*ردق هداج ف صرب و راویرلبلوق



 هد ها ی

 كيب لا شیپ كن و هبمجووب یدرروتکر روس نیرازوکو ا هلجو
 یدلاق یزوکوا,سأررب كنج اون ضءهب يدلروس یزوک و ا

 یدرروس تفیجبوکج نابص هلبتروعیمذرب لدروکم هل نمزوک

 یرهغاتضم یرللاحو یدملکدراب دتا دا رف ر دین ارقف لوا

 یلغوا لوق ید ردفلوا رب هنمان یبهبح كيب یکارب یدعلکا

 هددارغلب نلوتسا ندناع وقو هدب نوش یک ران وب ید لاق شیلا

 یدلاشو هلهج و رو هعلق یدلرا رک هنس هعلق قداب و یدتنالهأن

 رواک دانو Ras هلت هناهب مرو هربخد زتو

 او یدیا رردبا ی دعب هبا رف :تکلم ونروتکا ملیح

 و نکنایاوز تمالعو نایشن یلاوجا هلوقموب كن وعلق

 س زب:رافک اصوصخ ید هطاتسحا قد رطو یدعا ذقت

 یدرب ه دنماو یببا شما نسهعلقاتاب ها بوط جاعا هن م لقد

 مدا كبب شب ترد هنن ن.بقنات هله یدیاشمالوا سالی

 یدرولب ررقم,شکحره يديکوب مناي نعي یدلوا صال

 جاقر نوقلم یرلک ددیعلاب ۳ وعر ید ا شعلعاب یراتریصو و

 هبا یراوس كی یکبار ید یسودنکو ردبا راضحا هدایک

 رز مزتسوک هاب هنب رکسعیدنکز رتروآ نر وط جاغآو ر دیک هل
 ك هملق هل مس ی دیعت مدع هسدارماکح مزب رارروتکک هنسوبق قلاب و

 یریغرب هنیسورک دم  هب ید نسوف ندنس رد ما تاقر

 یول و را رواک هیورق هدیللا فصن رارفاک دن رم جاقر, یوا
 قاشوا ربیسبد؛و یسیبتیون كنس هلقوبق راورغاج ویدیو
 جاعا معبد . کلک بو رافیح نیش اب ندنسهک نوناب وا سا

 نمد هدلوپ لدروتکهرخذ ندی وچ هتنیا لرردشناب یب وط
 هدنوب كن قدلنروف هلیجوک هجاق هحاق هلبازلهبرع یدشلوا
 جدن اغوا رار د تل هب هعلق ینهربخذ كجا هج رتی وق امام



 کا چس

 انا شام هاربا ین دوا اعا ناخ: یارکی زانو لزع یارک

 لق هاکیب كيازک ۶و بولوا هلبایدید باوصو صز
 ترازو ندلحا لوا شعار بغ یهاشدان رطاهرطاخ نادنف:دنلوا
 اهدانز هراشدرادلوا نکل یدنلواتدانع ااا س مذاخ

 اهل و یاد 3 نجس ط تو قلا طاها و ی تو دا تتعر

 ا وقفو هلک توس م ها تمان انک اکا رضآ ءاک نجالک و

 ِ پونلوا لق هلک منا یعس هندوحو لازا ید قلاع ردن صع یساغا

 :لزعاوب یدلرب و هباشاپدجم ارج نالوا تار زو قلمطعاریزوو
 "ردشهزانا هززوا ل صفت یدنفا هد اركب نسج نیلاوحا بصر

 نیغلوا ۳ او نیغچال وا ندشزاول راوب 0
 f دبد عو لر

 e سس دنا راک ات رافکم)

 بک( ی ون تشیع کلوب رف ) 3

 ما ید مدآ مر لدّتعمر دش انشای س رک یا

 زافکی دنا ِِ هدروقو قسف اغایم قحماوا یمانآیرضکب

 یشولط راک ین ارش نکا عرب 9 ندمزاول راشو ةريخذ هبحر

 قلح ىدا کد ككا یمولکوت رەت ع هداف ةنوط 9

 1 رل یدنازر و : مدآقزآ ۲ هدنراگارلدرتشود هلارش ردقلوا

 رددحخرمس یدلوارماب هدنراوش یرلیحوبق یدیا.رملکی ندبسو

 یاقوت را یزاک تیک ۲7 ۲ دمزال زارنحا هدن ول

 یر قذر وش یشان ند زورغر هلب وب رذکوب یداو ردکب
 رکا یدبا قلهپ را یا جس یوم هتسکبرلکب یدیغوب یراباوج
 هتسرهد یداردکن در وګ توللوا لح هر هر ع ىس هرمخد

 هرکی ررعع چک هن زول رب وا رتشکآ لو :ترد حوا

 رلکب زافک هد دوغ اما یدرولوا لضاورراو هدانا رک هب دعلق



 دم ر س

 ندتنابیل راددا هج رخ ف ندلاوجایدرولوزوب روباط هسخ وب

 یناجرب هدر نیک 4 هع)فرب وب اظ هک اس یداکج ی دزاتسو هلل وب

 رلشالود هدنوک نرد چ وا ندن درا هوط ییناخ رب عاط طع

 یال آیالآ ۲ هدارزوا قدنخ و شک ی دنخ میظع هلن وب زب .هدنکوا

 بیقعت راج. هیج راو هرانا رارفاک نف ندن ادیم شازپد یک

 كکنج راجن اها زدیا بیقعت هراو هننلا كنفتو توط ژاتدبا

 یدلوا زوب یداوا قا هل اب ورلب وس نیلی رل وس لب رد ول لاح

 لوا یدتنا اضتفا تادوع هرکصن دنوب ی ذلوا هل دلوا مت

 نودبو یبنیکب رلکپ رکبرابداشاپ دار هحوق مظعا رب زو هداننآ

 هداز یضاق یدامغاد ابشاب فا رعو یدنفالباه موخر یسضاو

 راشلوا كجهشلب وس حالصو صو شعنلربخ هلرارفاک اشاب لع
 رلیدلک هل ردقیش چاق رب یخ رق اک زلیدراو دنسالطا چاو راتو
 رلشعا زاورپ هد العلا قوف راودنکو  هداوهیتروب كسعالم هن

 دج لب وب ین اهذوب بال رفسوب و یدلوا لضامب هه ید نت
 ا وب, هحر ۲ یس هعلق حاوو یدتا ناذک هلا تاقوا می

 هرفاک نامه قموق مدا 7 هنا نکبآهدنایروباطكرافنکن کل لا

 مدآ یقوتسم هود الا رلبدموق یی ةا .یدبا قامومیلا نازک

 لوا ځد موح مه مزب یدنلوا نیبعتراقالشیق هرکسعرناسبوب وق
 و و یدتآ سبع هد هغژوب شق

 (یعودلوا یظعا ر زو كناشاب نسح مد اخ )

 (ربزو و غو دل وا لتف هدليلق نامز و
 ۱  (کودلریو هیاشابدج ج ارج قلمطعا) ۱

 كلاسه هناهب یدهروک شیاررب هد رفس اشا مر نوچ
 زاد فوید یدک ناخراتت ندا الا ۳ بولوا

 ی دنلب ندب دیمن مدع كناشاب مدارا هل وب سپ یدردنوک

 تا ۳۷ س
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 ابرج تلاوک. قالوا دنن زق دعلق یتتد,یرادقف رو ك دلاری ز
 اج لوا دلفلوا قلقاتو قازن هدایزو ةلغلوا هتعم نا عوق
 E at ر رلیدلوا صالخورایدندنا قات

 021:1 ونش وب ۳ یارصح ردروباط ؛هنراع)

 كني تقو هلغل وا یلاوتش هنس هعلو نارتوق هدننح لوا

 کیف یو هلفمالوا هظح الم,كنرد لوا اعطق هدرکسعو

 یدل روک بسانع تیا هننقف کا ناد نک یل لزا كنود
 فالخيەجو انا یدلنوق هنودن سا الوا توقلاق ندتلآ ان ات و

 یدتدهربو یدنتل وا رابتخا ینعع ی نکنارهاظ نکو دنا

 تدوربک ندنا یذنلوا مارآو ثکم هدلزاه لوا نکیغوب ییضتقم
 نوک نارابو«فرب نکل یدنلوا لوزن هنس ارعص چاوو بوک

 هدایز ندنوک , ی رک هع“ ازور قحا یدعرو نامزو ناما هخجآ

 بوزاو مکن وچ یدنلوا اض نیکی هتسا هدام ب اوه یا
 كتچاوو شملک هلیاروباط خدا زافک یدلنوق هنس ارصص غخیاو
 هعتلقو بم وق هد زاغ و رادنرپ هدنشلان ,هت وط هدنناب قش وا

 شوک رلق دنخ غ هنکوا یروهقنم ږوب اطو شل اشو

 سیکتعد هتشحاو شعات را هات هدت شارب ا ره و هدهد رهو

 خوب شفوق تیلب اق هغسلراو هنب رارزوا هکلب وششم ردلوط

 . قدشلوا هرفا کک توروط هدرب حزبا ب وطو قدراو هیارعص
 ندم وکو اقدشللا زادقم ررب یدقیخ الآ زا ترد چوا
 جو دج وه اکن این بوط یالسا زرکسع ور رج

 تب ق اتاط نبات هلهسووب نوک وا یکیا وک چ هنرزوا
 هلغلوا تلا بوط نکل ئدلروک هروخ رفاک رادقم ررب و ئدلوا
 یا زت موحارط یدنوط نلوب مدع مدآ قوچ یخد ندّرب
  یتساوزوپ هت رزاوا نشد ید یکی رلکب هتسوانشاب نسح



 ت ۳۱۱ س

 دیا ررقع یودیا تولقلا بوت اما ین وپ نامه وطو
 هلبا یسک كن ودنک یدیا دیهلا هیطع رب هر ودنک اضح و و

 ِ .یدبا لکد لاوحا شملک هدوحو
 یس اه دم لا اخر ی فا)

 نسحربزو هد دارغلب ندنتد وع رفس هانلاع هاش داب ,ولتد اعس
 ید لوا نعم یدیاشم وتلا راد سس ی اشا دم نااشاب

 نیلزغ اشنا , میه اربا مظعاردض هلغلوا یس اف هداز هلاغح

 شوررکنا بور, دلاو هنس هطفاح ندو ی ودنک بودا هدارا

 هيلا یوم یدردتنا بصد یاشاب دحش یبروطایس هنغل زادرس

 رتهم و نب زا رداخ هلج و نیرلقانوا هلکعا فو نگر اهظا
 رفظ هاش داب نوتلا ك.نوا هرکصندک دلرب و ندیرم نسهناخ

 یدردنشا ناسحاو ماعنا ن دن راق زمشلارهان فرط نورة

 ادتباو بودا عی زوتزتساوز شاو بسا هب ارزو راسو یسودنک و

 مات نوحیدرب ویلا ید ندارزو راس هدعب بور ویسودنک

 ندلوبناتسا هدنرخاوا لاو سجخ دس لارا لک ماههو مزاول
 هدا رغلب یدلوا مزاع هدارغلب بوفیح هلا یرلب الآ هرزوا مدقداتعم

 ید ییزاول راسو می زون هربخذ هنقلخ:رکسع هزکض هدکد لک
 یدلنا تع نعورغوط هنو دن تودبا لییک

 )۹ هنس اتات دعلقرحف هدادنات هعفد) ۰

 هن و یدا شخلوا من یاد هرو نح هلق هدنهف قناد ام دقم

 دننرژ وا ادتلا اش اب یبروطاس هلکشود هراف کک ینا
 راستخارافک روصح هه یعجوا یدلبا هرضاحت بوشود
 رع دفا موح ی رلبدنا ناخن هت هعلق نا معوق بودیا زارف
 نوح نکیآ هدکش | هطفاحم نیلو نا موقو هدلوارف هلیا اشاپ د
 ةت سل ید نیکو ریش ةعط نیک بودنا بیعت قدلوا هک آ



 تب تل تم

 نیشخرپ هدنسسفنو یدتا تاربا تسصعواالب هنقلخ !اعیریبدن

 نام ناک هلتنم ذخ رکا هدر ازو نام یدیا مدآ نایزدبو
 هتل وا یلاخ نس الثم یداراشع هل اج ناو د لها راس رک|

 یابشا ود لش ندنوشرا ور وط هتشا دک یدک ن هل د صاب

REE €۳ ۱  

 ۰( ردنف ودنلوا اما هر اشا ٠ مارا هب یھ ع ترازو )

 جرات هدلاو هدنس انا لوزن ه) تم واتمرح هاش داب ولت داعس

 ریهش هک د سد ولیقنابز یب هلا اغ داب ك رابم ندنفرط
 پوشان هنس هب ع كه اش داب ولتد اعس تولک اغا نایلس نالوا

 یروما نالوا شیر اسو ےلسن اد قب وتکم كنب ولر ضخ هدلاو

 شاواح یک یغودلر وس لوزت هلم یدابا هفت ہلا تراشا
 تولآ ندهداز هژاغخ نر ازو رهم رک عیناک نی نان

 ]و اشا عھارا نطدتا نام رف كليا | لس هیاشاب مه اربا

 لّربم نوڪ ا یراق ضش نماد لتمعت فق وتو ددر الت هدلزبم

 یبهداز هلاغج هدنرلک دل کح هغانوق هنن بوراو هن را نو اه

 هدا وخو یداوا روما هی الخنا هرهش قآو روبع ندیوبیلک
 ما هلخاذغ هغو هیالع ءهل لسو عقر ندکل هحاوخ یدنفا
 لوذخغو دود زح كرتس كرت نالوا روخآ رمو یدنلوا نامرف

 بسانم هودنک ل رکلناوا نیعع هدننزازو كل رک هلم جاو یدلوا

 هجاوخو یدلربو نن ازسو ارج هل رط ررپ كني رهو راذنک
 دل وبناتتسا ید ا یرکسع یضاق یوط انا هک ییدنفا دج ہداز

 میهاربا هکردوب قدح رابدتیا لوئرعع یستریا كن وکی راقد راو
 نالوا للخدم یدلوا شخ تابحر هلاعا وک یر ازو كاشاپ

 هحار کا یدلوا شخرر رب ساظع اب وک هل هتک نایلو"

 ق ابو ی دیا قوج یعاضوا هب رک رتش كن اش اپ مهاربا
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 زدراواطخ هب هدنکآندنناس) یدنفااغادجبا كرن لرترسکر وخ اره

 نیراقلنوا راوس هتلود بسا یتنق هن ریس روباطزکلوق وب ئدج
 ورکه لنور ا لپ نیربد ناک | زکشسررویپ نیولقیا لاو
 هداشان مهار اتراز و ماخ زونهقجما هدهمشطیدنفا.هحاوخ
 وليج ودق یرعاراربدردراولاع> !لاقو لیقرب هد رکسعندنشپ دلوا

 دار ااغ < توارونکی  نولنآ ناداشیاپ هاب !بوراو ی مد
 كاهيلاراشءادخ تبکجر ولو از داصیراتوب ام نام زۆ و 3 نوسریو
 یدل وا عفد راس همنیدلواتنصم و البرپ هلاع عیجیرازو
 هکندنا یس هدام ناخی سا رب یدالوا دتشم دوخب نیک د در هنسجاقرب

 هدنروضح هاشداپ نا طاس یارک ف یشادنرقبوزدتنالرعشاخ
 ناطالس یارک یدردتا تضب ناخ ود رد و هدنتمذخ

 ولّوا عب زدوا ندا تفادخ عمو یدشا د درت قوج هدکما لوبق
 هنبسرپ و یدردتا لوبق تفاع نکلو یدد EA مس ادنرق ۱

 هزات زاهش هلباو یدلنوا عطقلم هدنرادد عرق ییمأش تسیصم لوا
 زابکدالوایدبا قال هغلهاشداب ید هدنهامیووتروص هک دکب

 ید یس هدامر یدلوا بس هنزل دوجو یانفا هلی هلو افصو
 هملق وب ودار دعزال یس هلق وب لرکشع یست ربا تن وک از ل وا

 لتق : دۇن و دنسب لیدلو درد هجر و یدسا ناعرف

 ل اوماو یدلسک نکل راد كمدآ .كيب نوتوا یزیغ ندنکیدودتا
 یراودنک كرا رارف هنکلع رهو یدنلوا هردابصم یرلق ازراو

 نامرف هرداصم یرلک الفاو تارافعو یراق ازراو لاوما لتف

 ندیعح نوتک>ره هلکد نینروک + هقب سس ماکحا ید ردشٌلوا

 تولواراناتم هه انک ی دعا هلغغ الو هناهم كيندنوب هم اقتنا

 دراتا بودا شن تراالیل اج تق اعو زود ندنز راد وراد

 يوس جاقر هل وفموب نعل یدلوا لاعا ید تبعر ندنج وا



 .:۱.(ردیخودلوا یظعارب نیش نانس هداز هلاغج),
 REAR نداشاب , ھارا ندوب زا .هداز هلاعح

 بیسن هتغافازون وب بودا یرجامضرعو رولک هییمهاشداب
 و هدا زلم هل هداز هلافح حد كنيىتقانەجاوخ رد مدلوا

 هداعلاوهامیدلوا هلفلوا یس هییار تبسد هلیاعارفنضعیساغا
 ربد ودیرب هسرونلوا هدعاسم هنیلطم و اردنا فیص ولو فی رمز
 ٌسوب,تنند هداز هلاغح رارزویب لم یا ی ماتش داب ولت داعی
 ناور هنغانوق نامدابش رورسم بد مدلوا مظعا رب زو بودا
 وارد اش داب ورضوط ندلاتق لح د شاپ مهار رول وا
 یرانلوا اهنالا مزال .هنخساضتعم ترازو دنعاوقلو ال اک بولک

 داد هرنانوپ هدقلنشادلوپ هرزوا نوپامه نامرف ودیا ضرع
 عضوزب قاتم هنلرع ن دیهاش داب بناجو یدلوارشابم هشهدو

ERNIEمو یی  
 هدکمردپ وا لابد مدلوا یظعارپ زو هدنرداچ هداز هلانجیدلک
 دک غا یره یتقلخ رکسع هلیا ناسمحاو ماعن ایف اتشابپ ےهازبا
 ؛ ولعدا ن وجا كمردتا تدوع ب ودنا بیقعتیرلن دا رارف و
 توعد وامام بخت لااا حارا جاوا حابص هدکدردنوک
 نالقویرلی,وطو زلیدلوا هحوتم هنس و دزا زافکه لبا تیعم بودبا

 ید یدنفا هج اوخ رلدتا یرببدت لقنو ریدر وک یی هناخ دج

 . زونه ترازو رهمویدلکهنغانوا رب ورح هانشدان رضا ىلع

 ولت داعساعلاع اعارهتصخید روص نتلعكنعب دّعلاندایشاب میها ربا

 راك رپ و باوجود روکا .ردشلوامدان هتنامرفلوا اشا

 هت شا یدنا هب ج ایتحا هکجا مأن لب 0 دن ارکسع ردق وب دا

 اغا رفنضغ وید رپ.وق ندنولت هلوقعوبرپوق هکډابسفو هنتفره
 هضید م ردنا زارنح | نداقلاو ضرع هها شدا ص وصح ول ن



 تب و

 یجقاو یرکسع شعره و رکب اند و تاج او ماشو:شاوسو
 یز راکتمدخ كرلنو و راکشودع رانات تصوصخ یصوکشا و

 ردقوب ج یدیا زواه»ندکس شدا یللا هسیا صقان ندکمزوب
 كنيلاعلا بر یادخ ئدغا یدیمرولوا یلاقح | مادرمنا هرکتسع

 هدلوهرب لحملوا كن هلجوب نالوا نع روظنم نوصعح یینادحو
 ید كرفاک اما یدهلوا م دهاشم ینارداهبو یمدخ قلی رب

 نیم بویلغاب نالا هکر دیمولعم كناوخا نالوا یروظنمیمومه
 هداس رکا یراوسرکآ هدا هک هدکد لک توب سس كنف هتن راسب و

 با قب رطرب و شعشکرت هلهعتورب رب ز ردلکد لباق مازا و فقوت
 زکم ردقوب ییاشحا قلوا لس راغاط هکر رولک شعشکرب

 رفاک هلوازپ كجهدیاسبرت-و قجانغص یربغریا هپ دا قدنخ رب
 نوعلم یغلاپ ادانتسا هنب رلترنک و اداسقعا هنن راهب رغ عضو وب
 دتا هبشت هب وطوقرب یمالسا تام هدر هد دقبح نونوغتسا

 ردش | قسهدنلعرک ی ودیدقدلوب شوبقدجآنوُسییوطوقو
 هنتر ذوو هرع رکسعمزب زب یدیاررقه کو دیا یشان ندنرارورش لاک
 لّرکسعو قدئلوا لاعضوک نوعا هیگءدتا .دانعا هتک و
 لدروک نیکو دملک شدا قالو رب ندنرللا هنسلوایاعت یراب تانع

 ردمزب نادیم یدلاق هتسکر دا تموافم « دنادیمیسدر هک

 گیم ادا یدرلک دنیعا لع ا ندعح ناخن اید اص

 رایدتغاطراب دربق هلب وشی رانو ریشم" و رتو هرن ی ورب دتو یر ین
 هنفرط یکنا رولوا رفد سس هئیرلبامحم عاونا نیکد هتماسیق

 یدلوارهاظ کو دما ندزورغ تما ش تبصم ن دیاتباصا

 یدبا شلاق هرزوا لیقرب زل اوحا یخدمزب کر دوب لاح تقیقح
 لهاویدنا رومظهکی دا هل مالسلا هلعدم تا رھم اضع
 یدلوا روصتم نلاعت هللا لضم نکیآ روسکع مالسا
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 لا | رلیدالفح هک ینوعلم جاقرب بودیا موج هلبا یس هب وصو
 هدنفارطا ودرا رایدرپ وق هزاوآندفرطرهوبد یدجاقرف کح
 نبا راک د شساو راد ورو لاعرد رکسعنزک ی رمسرمسو یدنبنمس
 هکلب یدمراو هنتقو وستاب رار دل وا هدنو ینو هادنایت آ

 لاختلود نيد یودع كد یللا تم ی. ندم یوچا تعاشر

 هدخاونشگا هلت یر دقت كننرضخ للا عت قحیدشود هک اله

 ندنیعالف یدیلوا شمرب و لا تضرفوب + دنتقو یدنکیایراب
 هکلباردشاوا ربکا یازغربوب هلابو یدرولوتروقرفاکز آ
 شل رفاکردقوب هدنادیم هدنر هب راخروناطنالوانیکد هئس

 یازعرب قتزا ندنوب لکد زا ندنوب یسازع حاهم ردشمالاق
 نالوا ناطلخ هرحا نوخو  اخ هدنا دیم هدارغوبالاو رد ههطع

 ودقوب ناک هدنکو دنایرادقم یعضكتسارغ حاهمنایبدب رافک
 یرافکلامو یکیذلک هنودب هاشداب ولت دافس هدازغ لواقخا
 جد ندنور کا ردقنرا ندارغوب یودردتنا تراغو یبس

 یز هعلق دحرس عیجیدر هروتک هنودب یرمهاشداب ولئداعس

 .هددارفلب شبق لوا یراب یدررمک همالبسا فسضتو رولغارب

 هک زل هسی دارد جرمن رع هدراهب لواو راهساوا شمالشبق

 دوخ ر دقت یداررقم سکه جارخیکن ادغبو یالفایرارفاک
 نسم وب "رورفلا هم ةش نمو نلاتعت هللا ةنلاشعا رادقم وب

 ناخ دی ناطلعس ولتداعس رد یهشا ول وا فیرش .مونلعم

 . هنسیدلوا عقاویرلن وامه سولح هدنسهنس حوا تلیبهک كموح ر

 ماعنا منوی امهشولح عب رای درویبتع ڑغ هنب رفسهرکا هد دنا

 یدنا نکا ندکی ناسکسرکسع نائلوا قالطا لوقوف نالوا
 ندکیب نللا هجربدقت ینیدلوا دوحوم.هلج هدرلا ضظ رف سوب

 نامرق و یلوطانا یبا مور یدبا ررقم یودیا دوجوم یسهدایز
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 تآ یهاش داب ولت داعس رانا ریوصت خد ی یدقا هجاوخ
 یدا جوخ هدلامضناوبوج مات خپ هدلاج لیا دنر زاوا
 كهاشداپ بودی عتقر هیاعد نرالا کیا رروط هدنربارپ اکر
 رروفا هنیزوب كرابمو روقوا هنسرب ا وک شقا هجوت هنیژوپ
 دنن اجر ودنک موج مم واشمازاب را سش هلن اسل هک هنتلاو
 یدلوا لوبق ۍساعدكنيدنفا هج اوخ مالک هجت یدتوقوا
 ندنرلت اغوا چا هدنیحلوا ل هديا عوسجر هددص هب اشهد
 ردق زوتوا هکلبول هیفرع ریس ارنبو ولناتقق رسنپ امس هماج
 زار چات بولیزاض هرات آنمنرکا نیکو ل رکآ ییک ینالغقا چازاو
 ولت داس یدلواتعابرلنوب نکا هزاندیا رارف ناد رکسع راس
 هنکو ا روشا ربم و یدنب هپ یچوقربهرلندیا لار یهاش داپ
 ها رازف كل رلبرارف هلکعد یدّبنک هدرصع تقو ید یدشود
 یکی غودنلوانیدن نیعالم مکن وجب ردرلّشلوا بس راتحدپ وب

 لصاو هع اشغ یرلکدتشا هادن را نت تدفوو-لیبخ اد هپ ودزا
 هلتهحو و یر ر داخ رکو رادلعاط هرا رداح نامه رایذلوا
 هفوة ادعا هل رظوت ن واسم یود رااراتبلا هنن ول طص

 نک ولبن دیک و لب تراد هکلب ید كم السا رکسع ید رک
 ه وره تق جد: نوک یدربآ هیاه تودنارارف رات خا

 یدیعا ندهیداع بابا :هلجب مالسا رکسع ماقا یدلک پوشش
 ی رانوذ.یدلاق اهن نعابانچ,ناسحاو نامارد الا یدسیک
 هنرع باتجو یدلسک دنیها ندیابسا هکنامش یدروازوپ هعربضتو
 تآهذَألوایدلشان "هک رونهظ تباتغو محفراثآ یدلنوطزوپ

 ریست یععالوف هراس نو یب راق یبءود یجساب یعشاو نتالغوا
 ین هه زداح هنیعالم ندیا طرض"یزآ رداحاجم اج تازع نالوا
 یسهاوقم دوب وتو ید روک ی نوقویسهنابو ینهراب نوطواو

 تا ۲ کک
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 یي ی درروط بویلغ اب نبالا ه دننشاب دونسکرب ه.دنس هللا قم
 كا یدروروق لح لواود نوسنهکن ددوهک لوا نععود

 لناقم هنعشد ورا دووتک ها ئیلا ی داردنوکر شواح نوجما

 هوطخ رب و یدعه ذیاهلباقعنآ رب نکل رایدرویپ نوسلوا
 یکی ودپ رام كلفت نشد هالا كنا یدم هدیک هنیلوشراق
 رافک ی دلتاق هرابالا ی دنب یس ید رلنا یهلعاط یی الا هلجب

 رابدلوالخ اد هنگ ااورپ ښو كاب یو رابدلکه نو ام ئودراورغوط

 "نارخنوعلم هصنرب هللا قارب کیا قحرابدلز وق هاتو تراغو
 یلخ كلولب و یر کی نالوا هدنس هظفاح یدلک هنن رزوا «رعاع

 هثب رزوا یرلقدنص ت رخ نیراقاریب نیعالم یدلریا ندنرلکوا
 اط بوقیچ تب رز واراقودنصنید ب خار وراد کد
 لاون ابر د هاشداپ روطنم لاحوب هکر دلوقت رلیدلشاب هقماتب وا
 سا ون و یضاح « دنرلفب رش نمدخ یدنفآ هحاوخ هدقدلوا

 واشمروس رک ك خا هراح هن هرکصندعتیدنفا راشعارظان هر

 . كکنج ردقلوا رارق وب و تباث هدرکیرب نالوا مزال مهاشداپ
 ژکایرا ه راع روناط نالوا هدنامز رکماظعدادحا ردونیاخ

 یلاعت ها ءاشنا هلنا مالسلا هبل عد مح تا رع ردشلوا عقاو هلن و

 كتوط شوخ كقت لش رطاش ردکمالسا لها :ترصنو تصرف ۰
 نسحو هنبلقتوق كنيدنفا چ اوخ قطا شعازردیا هيل وید
 ( عیاقولاعیادن نمو ) " لاو دنا زار رارهدص هنیداعتعا

 لوایهاشداب ولتداعس یرب ند زا فک ءا رحآ مدروک هد هن اھ

 نسج یک ابرتتویزاغ موح رح نلترونص ىزا دلا واصت هدلاح
 نایب و جاتحت یراتراهم هدرب وصت یدیا شمردنوک هیاشان
 یهاش داپ ولت داعسهرکرب راشمزد واو ران کیر دفلوا قطاردلکو

 یدرلوا جاتح هلا وس ندهسوک نیکو دیا یرب وصن رانا روک
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 و ان ےک هجن ر یدلکک توس رو ئالا یالا یدلوا

 ه دنرللا شم وا سوپ نهآ یس هج و شکرب هرب رب یکی الا
 هرزوا لاونم وب هب د یالا هل رب و ۍس هب ر رب قا
 نشیب نوا كنفت یرلکدیدروتغشوم هدنرلا و قرغتسم هرو
 سی یرایعگن#ت راحت یخ د هجن رو زانا مهاردمشمرکب
 یالازولصح هداب زندرفاکزو شب ردردیالارهیرادو دبح

 بولسا وپ هنن ی دیا ررقم یودیاهدابز ن دزوپ هکلب هدابپ
 هکز ولب یلاعت لا ولقاربب ولقربصیناصیرابالاولت راح هرزوا
 ی راونس هلو هجو هک هجنر ویدزونن روک یک عاط مظعر

 را ر روتک ك نفت یشب یسالعاو رحوا یساندا یرب ره هک یرلنالا

 یدنکك رافکر قحوب یدیا رولواهدایز ندب الا یللایخدرانوب یدبا
 کس مدتا ید هجرت بودوقوا نب رلقدزاب هجن م دنرلخ زات

 ندنکلعرهو راشمزانیفیدلوا هرزواقلوا هغلابم ن ررناتع ره

 ندنرلکسره ندنرب ره كلارف و ككراساح و ندتلم و موق رهو
 رکسع ضعب ید یریغ ندرانوب و راش اے رصت هلیددع یرلناک
 یدیغوب ههش هدنراف دلوا هدانزندب ال از ویک | عی راش ع دیرین

 بولوا ئالآیالآو رابدلریا ندروباطمکنوچ هلمجو وب هلجناب و
 قدم هدنا تمواقم نمالآرب مزپراپ دلک هنب رارز وا مالبسا لها

 ناشیرپ و هدنکآرپ یس هلجالا یدم هدیک هنب رزوشراق مدآرب و
 هلی وش یدلوط هلا مالسا رکسیع هوبنا یار لواو یدلوا

 یرکسعیالار, هجفاصیرب یم رب ازوکرب كنارضص لوا هکی دلوا
 یزاقارتب یالااجاج هدینسام لرلو قحا یدلوا نانا €

 قرانا ن راکنفتو بوط هزز وارو نم بولسا رف اکی دبا نایعو رهاظ

 ورغوط!هب و دراو راندک ندقاتقردلاح كراسوکو نی راب روو
 روپاط هدلوف غاص هلپ رک تع یلبا مور اشاپ نسح رلبدؤروپ



 تم ۱۹۸ =

 كفو بوط ندنیفرط قحا رلتدمردشلم الصا یعالسا لها

 روس هپ ه دیغب هف اسم تیاغ كنيعالم یدنلوا كنج هلا
 آلا لهاشداب ولتداعس هنادرب یح یدیاراو یراههروشلف

 .رد هک )من لع لوا یدکس زار هدندرا كيالاو یدک ندنرزوا
 ولتداعس یدیآ ِ دندرا رکسع یرذاح كناغا سو هقرفم ود

 رارف اغا سنوب دنع درد هرکص راندروتک هرداح لوا یهاشدات

 ل وا هرکص ن دنا یدربدنکنیشاب هداز هلاضح ود ا
 ریکربش یدنایسایعسشا رود رک[ ا هک نالوا مع هد

 رلیدتا موج هت رزؤا مالسا رکسخ و رایدک ندقاتس لا

 جاقرب ندراتات رکسع ةعيلط هللا هداز لاخج یلاعت هلا لضف اما
 ی دلوا ریشعم هیعط یزنکآ رلیدتبا موعه هنن ز رزوا زا كت
 7 آیتم E جت و
 کهدنراب رادعم زب هداوه ی دلروتب ییا دلع لوا ید كرانا

 ررداحو قوق رکسع یدیا بیرق ځد بورغ تقو یدیاراو
 هک لواو یدلاق هیربا شاوصو كنو یداریدتا ادن قلروق
 حاصلا لع یدلفیح هحابص هلا ط اتنحا لاک و ها رلاوغارق

 یدنلغاکروب كرابزاغ رتسا ساوصوكنحو یدتلغاب زایالاهثب
 ی دئلوا تع زرع هنسن اج اسبنکخ نالوا كنج لح لوا و
 شمالاق E .ند هرفک « دنب رق و هداسنک الصا هکزابدزوک

 بیترت نیرارنا تع ره رکسع و شهربک هپ رزوهقم روباط هلج
 یالا مالسا رک بع سپ شهروک نغارب شاخرپ و كنج بودیا
 نيعالم ىجا رورح هت رزوا روهقعروباطو روبعندقاتب یالا
 تقو یدیاردیا دیعبت یالسا رکسع شلزوق رلپ وط ندنروناط

 نوعلمرپ و یدمرتسوک نیشاب نیعالع الصا هجهاوا بب رق هرصع
 رص تقو لوا نوح یدلیا تبغر دکنج بوقیح ندروباط



 تب ۷ =

 ییافناپ رفعج هدلب وطلیلوپ رافک کز اج یدعا هلکءرب و باوصاب
 هبصا هدرپ لحانرب ذتفب نی رتشعو هصب نعودرا لر هدیا بیقعت

 كيلک كن ودعو قبلوا لوغارف اشاپ نسح هلیرکسسع یبا مور
 ناطاس یارک مف یش ادنرف قاح و قمفوو كنب رلود
 هبملاو ی دنلوا ن امرف قوق هدن رق ودرا هلا رات ات رکتسع

 ههیلا یوم ناطلس وید هلوا نک قلوالید مکیلوب راتات ندزافک

 ی رج تالا شوینهآ زواج ندشکلا نیست ربا یدلر دنوک ورک

 مظعا ردص كجك هب یه اشداب هک نیا تالا شاک شود رب

 رادتا ر اکدپ یادعا لاوحا راسفتسا اغا رفنضغ یساغا و قو

 کرا | عجیرکسعر با قافتا یراکسرهو یرللارف كنهرفکهلج

 یرصحو دحز نلبي نیغودلوا عج رکسع هلن ون نیکد هنوکود

 نوک یکیارپ هزکیرزواو ردقوج ندنا.هسرل رد ردقنرهو ردق وب

 ی دنل وا لاّوس هقشب هقشب یرب ره ود ردقشم یرلملک نیکد
 ه نحرزوا مزپ ادعا هسلوا هلی وا یدنلوب قباطهننر یرت یراباوحو

 یودرا یدبم* صوصخا قمراو هرز وا رلناز ندکیلک

 ق چ ها ر هر د هدر بعصرب یسارا راغاط هدنن رق یرک ان وراه
 نورفه رفظا ناهاشداب ن ونام داتعم ىست ر | راد د ردنسناو لوا

 یرکج كند یودغ و یدنسلغب رلب الا هرسمو هني هکبجوم

 اشاپدا سییسنکب رلکب 5۹ رادو اشاب نانس هدازهلافحو یدئلغاط

 كندعیلط ناطاس یارک ج هليا اتات رکسعو قلوا رکسع ٌهعیلط
 هجوت هليا بوغ مع بولسا وب بوئلوا بیترت قس#لوب هدنراوج
 یشن ربا ندنا یدلنوف هداشکلد یارحعرب نوک لواو یدئلوا

 اسبنک هبارخرب هدنب رق قاترب یدنلک هنس هلب اقم روهقمروباط
 هی اسینکو شم دیا اب ریزان كيب چاق رب غاب لوا یدیازاو
 راشم روتک هلع لوا یخدر هترونلقو رلنزب رم جاقرب و راشلوط
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 للعت كنودنک توعلوا دامعا هتنرک هبل فوت كرافک نکلو

 ید اشات لو یسیکب رلکب یا مورو یدللوا لج هنس هناهب و
 یدلردنوک نوجا قلوا لصاح بلق توق هللا یرکسعللبا مور
 هب ودنکحو یدنلوآ لاسرا هل نزب رض و هتایم ددعزونواو

 هلوقم وب ن دیهاش داب بناج یدلزابراباوج روشو من هجنرپ
 تکزع بور و اضر هیاضق شعاوب یسوزاب لرتشاب قیعلوا باتع
 هنر ولو نرلنزبرمصو تودنا بانر” یرلنالا یک یر کو یدلنا
 رابدلکبیرق هرافک کتو یدروک نیرببدت شاوص بودبا عضو
 قساط و عاط هکرابد روک نارکی ی ین و دعو نان اب یب رکسعرب

 رفعج شمورون زاب الا تاق تاق نسیداوب و یراصو شمالق
 كج | لمح رلغاط هکرلبدلک بوروس هل نهج ورب دتیرزوآ كن اشاب
 یدروط هبترملوا یسودنک یدیالکدنک# قلوا رارقرب هدنرو
 نر رطاتش نالوا هدنکو ا یدرک سکوک بور و اضر هیاضقو
 بو روا نرازاد افق نالوا هدتن هنکارلید رق نرایکنعتو

 یدر روط رارف رب و تباث هدنرب یس ودنک زوتهرابدردلوا

 یا جاقرب تبقاع یدرروک نیراقدچات بولا نب رلشاب ك رکسعو
 بوتوط نما یراغا شبتیچ تورک هرکتخ هل ولو شمروک
 یودزا ها راغلاو رابد راقیح هراتک ندرکرعهلح هاوخانو هاوخ

 زب اس نانلوب هدنرلنانو زار داخو رانزب رب هل چ رایدلک هن وامه
 هاشداب لاوحاو نوح یدلنا لاقتنا هلاحدن تودع لاقئاو لاجتا

 ,دانزو اشنا هیاشاب نسح لبا موز هتب یدلوا مولعم هلاوناترد
 نکلرابدتبا اقا یفمراو بولوا رادرس هنزژوا رافک هللا رکسع
 ردناک درب رولوا هلبا یرعغو اشاب مهاریاو اشاب نسخ میطحراوب

 قمراو هليا غالسا رک اسع *هلجع مالا هاشداب ولتداعس تاذلابالا

 باوجود ردک رک قوا كرادتو رت دن مک لاعت هللا لضقتو
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 هیاش اب نسح ریز و یکیرلکب یبا مور ادعب و رایدرونک
 هاعا یو یساعا یر یل ابا یبا مورو یرلص اخ تر ازو

 يدلرو هیاغا نسحرب نخان یک روسخآ ریم ینل اغا یرھکیو
 هرکآ هلتلابا یوطانا حد هب اشاب دمو نم دنسفا موجو

 كنشاورف لوق رکآ كنلول هرک [ اموع راد دتا نیبعن هنس هطفاحم
 نی  هیعوپو مدزابربقحوب ادا ن زاججا كنسوللکوکر کا
 تاورب و ییاکحا هعبجوم كلا هرکص مدنيا نییعت نیرکوسلب و

 روسهقم روباط مکنوچاما یدلریو ندنوبامهناوبد یس هغی ریش
 هک لوق خاص كه اشداب ولتد اعس یدلک مزال قلراو هنیر زوا
 مزال قاق شو لوق لوا هحرب دقت یراق دلاق هدهرک ردیل وطانا
 هلذلوا دراو فی رش یداروہ هک لواو رابدم ول وید رولک
 هروهقمروبات بوب ور و هدنل وق ودنک هلبا مالسا رکسع حابص

 ۱ اا هجوم
 (یاعت هلا لضفیو یکنج لیصفت كروهقمروباط) . ,

 6۱۰۰0 هنس لوالامیر ٥یف یرلقدلوا میرهتم) ,
 ندهلو هج نایلم یٹغم یشادنرق كالام تلالض لارق هداتئاوب

 دخل ام ند رافک سانجا ر اسو ندناتنکنرف بیدو نداپاب؛نترو
 هدنوب اش یودرا یالساررکسعو یودلک هر لّزمعرب هليا رکسع

 لالا یف ۍدنلا بخ یودیا هدنکر ادت قعاب نکیآ هرزوا تلفغ

 كنب رکسعدحرسو یزنک [.كنقلخم ؛لولب هب اشاب رفع مداخربزو
 بان | یرا كنج یرادقم كس شب نوا ندمالسا رکسعراسو

 نتزک كنودع هل ایومریزو نکلو یدلر دنوکه بو دع بناج بوئلوا
 دننرزوا لیلضترب رافکر دقوب, هلا لیلق رکسع رادقموب هلعلاربخ

 یربغ ندکعا ثاریا ن اشرب هتنطلس سومان اضح قمناو

 یدلیا م العا نشد لاوسحا هرزوا لیصفت وید نهرو هجت
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 هام تم روك نیفیدنلوا ماقا هدایز ةی هعلف حا رافکه رکصندنا
 نی رهدازکب جاقرب و رابدنیانایتسا نوک ی غ زوقطنوا كروب رم
 ناما هن رللا بولت ردیکرتعلخت رلت دروتک ههاش هان ولتذاعس
 ها یرلنورتم داحس نونا طح شلرویا ناسنحا یفغاک
 نوصفح جلق فیذناشوق و تآ رکیدنب هرکص نادهظافم ناعا
 نافخ نده رکا قلا یدیاشلوا رداصیزلناماو ذمعوب د
 4 دنرللا تاعفدلا یدناشلروبن صیصخت وند هرز هدارکب هرلکب

 كن هعلق ناز داج مز هليا نیدقا اشاپ موحرتحزوشمروحح
 ْند هعلق یدیا شفوق هدرب روفجزرپ بب رق هب هعلق هدنعوتلوق
 هز یر هدازکب یرلکب ناسقیخ یدیا رب رنئوط توطو زیروک
 قبسیزکذ یرب قح یدیا هل یچوا ندرلنربکهتهر هدنوختسا
 نس هلجهلیس قلاتشآ هخزدقواید اهداز كسر هناوحجن لوا ندا
 زوال دد تّرد ن افک واش و زاندردنوک هت رداح كرفخ وب

 هدنرلکدرب هان هبورجما رع راب زاغ یر یک ؛یدیا بیرق هکی شب
 هرشط مکن وچ راشم وقنا هلا نه ریپزرب راش وص نس هلبجج
 یک یراق ذقیج هنن راثک ودروا رلیدلوا هجوتم هتیرللوت نوقیج

 قیواطب چ ضسارابدتبا یس نناییصو اتسنوولتداربق سن هلتجب
 وربندعدق هدر دحرس زابدلوا عونرلید روک هدا عنم قوج
 ی هرکآ نم هرب و هلکرش ر دة وب (ع) یدیاوب یندنب هک شاسرا
 راندشبا ورلتلب ندلوایعاسراولوا یدروللراود *نلهرکآیدک

 ندنلتق هد نمرداچ مزپ رایدید ۍذت هقبتصیزوسكراب زاغ یکسا
 راب د زدنوک هنس هعلقدا رفلب ید یراهدارکب راک ب نال و تاج

 هضذچافر هل قلاتشا هلباهدازکسرهناوخ ةعخد چ رب هرکص
 رر رر نامزدعب یدردنااعر تنواعمندرهقفو مدشل و هددارغلب
 هیداع هشت هل وبناتسا د یک یدلواد زم یھک ی دلتروق ییک
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 هر هرعیمک عیزون هرکسع ی هک ب ونلوا جارخ | ندرایکم دن وا

 یدلرویب ەچ وتو رغۇط ەي رک آبناج رکن دخول
 (۱۰۰۵ دنسرطارفصهرضق هرکا هعلق رضاحم) |.

 مابخ بصن هدنننارحب رک لبا مالسارکسع مانا هاشداب نوح

 نکیآشعلوا نادف یورو هرهنک شیوزاو نوکیا دتبا

 بولاق هيترا هلغلوا هرزواقفروق نی رزداخو قمفوقرکسع زونه
 راش انصح هپ هعلق بوغارپ نشوزاو راک هسیا هک ل وا
 مهو رایدلوب لوصو هعانغولوخد هشوراو ماللسارکسع حاض

 موح ص بوئلوا ترشا بم هنر ییدنو هنییترت را نیزتمهدنوکلوا

 نکس هاب داپ ذو نالوا فرتحم هلال وطن
 هي هعلق ندلاسعم بناج و یدنلوانییعت بوکه علق بوط ددع
 یراقودزوا وغرس ارافکو یدلروق راسیرتم هدرب ب رقو هلاوح

 بویلناشن هشاطرب هلحترپ ةدحاو ةعفد نر نکس هاک هرزوالاونم

 كيدررپ و هجازم هنیزب یربیزاهناد هکیدراردنآ دوا هوش
 هني رپنیدلوا حط ةن یسادص هن زن هلناهب وان یهاک یدرولک .

 هدنوغزسا یککود هعلق اشاب د رکسع هلج یدیا رردیا دوا

 مادقا هرزوالاونعوب ځد هدرلوقرباسیدرازب د یدنرکوا
 یدلعس را اون دیلیحو یدنلوا ېد مل دعفد جوا یکیایدږول وا

 یدلوالباقشی وروب هلغلوا هدتاسهنیافتزا نکلو یدلخآو

 شی وروب نوکر ب یدروسقاربط اشاپ نسحا ییسکیرلکبلیا مور

 یرا زنم زم نک یملووک نازل یو ار
 یدیشلاق بولا تمامز رب او رس انکم وااغادج نوزوقنالوا

 لب ق اراپ نکیآ تصرف دصزتم بوتس هدنبد كراود هلیخارباب
 یدجاق رفاک و رایدو روب ید مالسا ةازضر ایس یدقبح هد

 رایدتیا جف یبدعلق یراکدیدیم هملق هنگ هدنیحلواو ولید د.
 بس ۱



 بم وس

 لجو مالسا هاش اپ ولت !جس تاذلاب کد شعرا نیت و

 راقلاوب و راب وط هل بجو رایدتنا نیس رایدص ماوعو صاوخ
 مان راک هناب كه لا راشم مزاولو هناخ هیج واسو ءایس تورابو
 ۱ .رابدتبا میلست وپا یود را بولک

 )فود رفط هنس 3 ناوطع درانک)

 . ۰ .(یلس اکو نو ابهت كن هداز هلانجو )

 . .ربقوب بولک ةارح ضعب ها هما دایرف نډ دح س هدلزیموب
 هنناج كرللوا هدنجناو شعب اروصحم نس هجلق ناوطخرافکر دنوک
 رفط رافک هیعسربا دادم نیک د هن وک ترد چوا هک هاب وش ردّسک

 هبهداز هلاتحب لا | رلبدتادابرف وید ږدیشماملاق هابنشا هنیمال وب

 وطب هدایز نکلو یدنلوا لاسرا بوتیلوا,نییعت رکسع یفوتسم
 ندنوباه یود رازونه یدلوا نوک شب بودیا تکرح,هززوا

 راشلوب رفظ هب هعلق بودبا رایسب یعس رافک نیک د اکانیدلریا
 راقبارسا نن اسییصو اسنو راشمریق نیریکو ریغص كللاجد و
 ثعاب لاها كن هداز هلاغح راشم توقان رب از هکاخ یی هعلفو
 نک س ز رقم نسبتا هذخا وم مالسارکسع لجو نکیاشلوا
 . یدملک زوسرب !ةلطم هیودنکو یدلوا

 (یلزع,ایشاپ مه اربا زاد رتفد)
 (یودلوا راد فد لناهد کور

 هلیس ؛هناهب یرابج اوم فت اظو اپرا راسو قیلخ كولب هدانناروب

 موتش هللا موکه بد بج اومو زا رولوا فیاط نرداج زادرتقد

 قلنوص یدلرب و هب لع ناهد ېک یرب بولقا لوزرعمسیپ راردیا
 قلن وص CS وا یط قان وق جاقرب یعودنل وا لوزت هنس هعلق

 لس هعلق هرکا ین رج كنهسبت رهن یدنلوا لوزن هثب رق یس علق
 تامز اول هلبا رلبزوطو غاربو تاو هناخهج نيغلوا ندنهالخ
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 هدنیطواو یدشاوا ترشانم هنعدز وتهربخذ هرکشعنوکل غوادلراو
 یاش نالوا ه دقهراتلا هزافکن وغرتتا تلقداز شان لا
 ةد دلکع | زوطع هتن رارظاع رات ك هاش: ولت دامت یرصتو
 ناهد ےک وا یدنلواهزداصمیلهام هلجو بوئلوا سح هدارفلب
 لساکتیدنارومأع ةتمدخ عن هلسهراب نان نشه سواخ زع

 یدنلوا سلاح نکیاشاروب قوا بلص هدنسوق هعلق هلیسح

 یهاشداپتج رم ۶ ؟ضن وفا یدئلوا هرداضع کلعافو

 هتسهظداحم دارغلب هدازاشاب ناتسو رلندنلوا مع ولك هزوهظ

 :ارکشع اودي ناولو بان فرتس نانهد ابا یار با قلا
 بضل رم مان نھ ن السا واج یدتیامایق هونا رفتن هللا م السا

 ندناشبذ نارم ژو ا رعاو لر کس فاق و ارزو هل یدالوامایخ
 یک واتم رغدان نف بولو اع 2: دنس هي مظاعارب زوراناتاوب

 باثهلاع هاش نامرف قلا باتش ةفرظاوا هنتروتاوا باوصتسا
 ققراو هنززوا ىس هفلق نار موق هد از هلافخ یدداو ا« راشم توا

 لخاد هرکس ةضق هماق لوا ناتعت هللا لضش وبد ر دنسانم

 نایعاوارزورتاسو ررولوا نیماو طوبضمیرایهلوط هلجتقعاوا
 رکراق و هاتشاب ولتداعش تاذلاب رد هعلق رص ر نا عوق
 دلواراضفا لح وم یف كناورکد دنغب دزاو هت رزوا هلا نارک

 نداعم هلفعا ۾ رکاو رایدتبام ر یفمراو دننرزوا هرکاو رلیدید

 دوصتماقاطم ندتهجوآهب رک! کم راد دنض رول وا طظ

 یدئاوا روع ندنرسخ نداراو نوجیداسراتسد در داتعم

 یسا عالام لبا مور هدلزام لوا یدنلک هنیادکس نلرم شب

 سارا مور هلج اشا دڅ مظعا رب زو نااشاب نسح رازو

 یودرا بولغان رلبالا تت رغ و لكم هل اغزو ىزا تا راو

 برت هلسهحورب نرابالا قلا یدلوا لخاادو لصاو هوبا



 ست ۱۹ ۰ تست

 راشو یدلردنوک هدارفلب هتساریشا هزمخذ هلبااشاب دڅ حارج
 مدعو مربخ نوجا قفلوا ككرادت هسیاهنرفس تامزاولو تامهم
 هرزوا ماتهاو دیقت ءاشیام فیک شاپ ناتس یدئلوانییعتر لعدآ

 سپ شچاررقم یخی دقت رخ آر فس هللا نوح قلاخ ما نکا

 هیقوصانا یسرب | هیلصیلاعت هللاذجر یدثیا كنها هیارخا بناج

 نكر ونلوا فقوتهرهظتفو بۈليرۈتك وا هنفب رشعماج
 میلست ماجرا بوک هلیدب یس اد ؟زابخیوق تراز و متاخ

 نیسلاج اصم م اظع ءارزو و یدنفان دلادعس هحاوخ یدنلوا

 تس د قانو اپنا رلیدتیا ترازو هبنهت بوغلاق دن

 یدیشلوا عفاو هدنشب لنمطمل | ناعش ۰

 |, (؟٤ ی نورفمرفظ هاسدا نونا تع زع )

 2 هپ مک لاو ینا او

 یدناوا ست اڪ رکبع تامزاول و تا62 نوچ
 هيچ هرزۆا نیش ناهاش داب نوبامهداتعم هللاتداعسو تلود

 و دانان وچ نشاروستنف نع نف
 ندررهمنوکره دتبلا بولوا باکره لیا باتملاع هاش نیدلادعش
 اینالا مزال قلعتم, هنویامرفسو قرفت هلاعلاوحا بوسشنا
 مان هنیطاب بب رق هدارغلب نوح" یدباراردنا اقلایرومانالوا
 یالا یرادتم یرادتقا نوک ل وا هداز اشان ناتس یدنلک هلّزمم
 لیذلییقت فرش هدنوبامه اتوا ئدتبالابقتسا بودنا ببترت
 حارج هدنلزبم اشاب نسح یسربا یدلوا یهابم هللا یهاشداپ

 هدنویاجم عانوا یخدلوا بویلمالس هللا یبالاو بولک اشاب دغ
 هدارغلب  یدلوا دعسلسم هللا یهاشس تفالخ سوبطاسب فرش

 نرابالا هدابز ند هلجاشاپ میهاربا معاون زو نوک یییدلراو

 هدارغلب و یدلوانب رقرفظ هاشداب , نیس رهظه نوزسوکح



AR aE 

 قار ز و ترادص جد ةركو رلیدرویاللحلا هر هرعلعم اھت ییاشاپ

 موم یاب وضع هلو نو رع یر طاخ هلک | فلت نداشاپ خهازبا
 ةت در نا دوس ر اضابالال دم حرکت رایان ولقد
 یدلوا التم هنض یه رش نولوارتسم قعراو هن وامه ناویدآ

 ترادص ماخ ید هعفد وب یدتنا افلا جادو هدنش هتفهو

 هک نی نیاشابدانهرف هاش داب ولتداعس یدتنا تفت نان هاربا
 ثعاب و ثولوآ فتأتم هدانز هدنابلواو فقاو هنکید زدعب|لتق

 یدی اروضحبوروجرهدانز یر رطافرطاشن هلو !اشاپ هاربا نالو
 هرخآ بویلر و اکا ترازو ماخ هلی هد هعفد کیا ندلجالوا

 یرایماحو یک یس هسکه سیا كناشاپ واتس یدلوا تلع هکلربو
 هر ودنک اها یدنلف لوصوم هنماتقم نرادص هنت لوا رشک

 ترهش هللا قل زوس روضواو ندنغ ودلوا مزهنش هدقل راد رس
 التصا هتلر اذ شق هک" ول تولوا خال راع هدانز ندنغ ودل و

 ردنا بیغرت هت وامه نفس یهاش دان ولتد اعس الا یدغاتفر

 هدسقدل واراد مس مظعاربزو هکیدتبا ضرع هل ویو یدلوآ
 کیلو رتسا نیکو دتا ییاقازوب و ربا هدعاسم هو دنکم اقمماق
 رادرسندارزو هغشآ ءایریاکب ترازو هلوا لوزعم ندنشو

 شودلوا روضصتماربز نللوا نیعماکآ مظعا ردنص هس روئلوا بصن
 هدنوب یدعا واسم هلا یز ندقلمطعا ربزو هحربدقت

 تودنارشک تفشم رابتخا ریکلاعهاشداپ هشاتسوت هسدآ لاحهب رر

 هیلع ناخ ناولس ناطاس موح عو قروب هج وت هنو ناتھ رفس
 دنآود و نب د یادعالاعت هللا لصق یک نارفغلاو ةجرلا

 لّیظعا رب زو قسد یکنفا هجاوخ هلکعد ردکم رادلبنب ررادقع
 یزانویاسمه هجوت هنوباهرفس تاذلاب هلکعیا قیدصت نمالک
 بوئلوا زارفا نوتلا كنيیللازوپ ند:مهاغهن رخو یدلواررتع



 بسا ۱۸ —

 ` نالي ولطب وط وب هرانبدراوهنهدنجآ كل زا شما تآرح هفججا
 وشنت هتکلگ رانوبهنسرولیجتآیطوقوب رکآردب رقعو ناسیچو
 هداقتعالوا هلن عمان ندنر یز نادر, داوآزرفوصقلحو راد ولوا
 یوق وب یدعا یدیاراشلاق هداقتعا شاکی هلی وبر ورلشراو
 نراساح رب رهوبد نوسلوا بارح هد: اعز غب لاعو نوساچآ
 ید اضتقا کم راشمروا خد دیلکررب هی دزوانمرالارق و
 راخناپ یونرانا هک زف یمدداقتعا لوا کف السا ی دنا هک م دید ,دنزاوج یتدرقخ یدید خمر چنې نکد هیدع هلا داماو نح یخو دت رابد دنا شعاشوب موب یوق رکم قدجا
 گو السا نوساوارو ذع»یدعایدب دردوآرهدافتعا رل تع ااطحو
 اونور اب وچ رونع اب ز هتشيآ رد درب طخ نیم ات
 تو رک دجبا نع اسبق فنیطوق الا کو دچا نی رظ نالوا
 نیوتن كقولخع یبوقوص لواورولیل هسرولیچآ هرکصندنوب
 یدلوا ج وتفح رکآ هک هرکصن دنو ول وا دشآتشع تك لر وک

 انس راع# و هشقاتموب کر دغور مش یدلزوب ئروهقم روباطو

 ` ¢ ك اشا دج مالالو لء كناشايناتتزادرتس) <
 ۰۰( یترازوزارکت کناشاب ناتسو ینافوو یبضن )
 (غر هنویاسمه رفس كهاش داپ ولتداعسو )
 ركع للاى ري دت یونس كراش اب ناس ر ادرس دالا تنا مکن ( یترازو کاناشاپ میهارباوینافو كناشاب ناتسو (

 لیلغوا ندنفرطنودیو یراق مونغموروسکع هیتر مو كغ السا
 هاشتواپ غودلوټ رفظ رافک هس هعاق نوغزتسا هلیببس ینلناخ
 ناتو رابدلف لوضوم شاپ دال یزالالن دنيا قاچ نر و لس نیاشاپناتمنیپ یدلزا ندو زم هنهاک رد هاتیاخ
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 ٰیشادرق كراسناجهک نام نعم كسرها نوعلم هدلح لوا بوب د

 یدرتسوک نا شمرودروط هدرب نیس یدیا یرا درس كرکسعو

 هد رب یعود ز وط كبس ره بود زسا یزاناہتلقو یراق از رم

 لاا ف ی دید ن هزبو نونسلک ید موح ص یدزسوکج

 E a ب:هروقو رب اما زایدروتک ییاشاب دږڅ

 دوس حک لک دس باطخ لباق هکیدروک ی دشا یدلک وحرح

 لنفترو تحدراب تعاسرپ یودنک درک کال

 یراق ار ویران اعلق موح نح هن دا دنلا یزاکتو دخ

 هن لک ندا بفلکع رب هح مدرا یدمربو یدتبساقمردتنوا

 یک یسهقبش رفاک کیا ندنا یدروتک یدلاو یدتسا ب ورک

 نما ود مزب نوچ رابدروتکر دروس هلب واو زلټدلغات هغ زلکوا

 نوک وا بورب هدرکر دعیشز و رابدنود ندا لدل هلع نالوا

 رعد یرب هن رخ رح یرب نینا و اک ؛ ن دفرط یکیا بلک هنودپ

 هعناعم موج رع قدراو هنغاتوا هدازاشاب ناس یدشرپا هنیمز

 یدد كنوط شوخ زر زکشیشرر طاخبشکاوب نالواردقمو یدتا

 هی | ارج کمهدنکوا یس وق هوا ليو كب بوعلاق ن دنا یسنریا

 تكنوغسا ةتشا قدلاق قدوروق هد هل لوا هنس لواو قدنوق

 قعیعح ناص و هل ابم الب یسلرو و یسعلا و یس هرو

 ند ول سن و

 (تارظ سیا نعو)

 هنره یدیا یف اک لقاع رب و ردم تب اغ ناوعلم یراک دید یغلا
 دا رعدجاوخ ےطعار زوقح .یدردیادارا لاتمرن رک ا هسلب وس

 ضعب كنوعلم یدیاشمراو هرفاک هعفد جاقرب نوعا لص شاب

 نکحروشلب وس نەر و هعفدوب هل و یدردبالمت تعالی

 توپ نم السا هک دتزکب هب یطوقر یدمس ینموق ناسم یدیدزب



 تب حی

 كارا مدید مروا هدنوب ید نب یدیدهدنوب بو دیاتراشا هرب
 هد ن کشر هد نویلیوس ندنزو ب ضغو فلاوید نسنرتسا
 هدنشنرب نکبآ دولا, هغ ردقوب رایتخا ی شاپ موخر یدید
 ۰ یارو قدرافیچ هبا هربوندهرکآیتهداز كسرهوب هرکض یدتی
 ةدازرکش ره .بوضغ لوا قق یدلاوا رفاتنم هدنعزدان نوک
 ید ردنا اعز دادما ن هنا یک مزب و شعیا مرن ند بنب كلف

 ی المر که لب هدعلق نالغوا کیا ندنرانلغوا یا كموج رح
 یراکلخ ولقارب هتفجر نو ناقلق.سرچ ناشنرز یکبوک رب
 یانو یدراعیج رنک هب هعلق هکر خاک ردقوب رانمروتکق ارنع
 ینرذق و قاسنربقف یخ یدعارابتعا هی ازوس الصا یدزتسا
 فلک ندنقرط كنه هزکص م دید هلو هلکد یش تی
 فاع ی دمزپو هنن یدیدرتساو یذردنوک ی بكسرهو یدلک هم
 شک رایدریو اید فب صخب هحوحرع شهزاب هدنخم رات یدنفا
 جش زاك. سخا ناتهبمو فنك نک نارادم ولعم هر اجت ها

 :شخا الطرز وب زد ریطوب تری و هتسج وب زر واب هسا لاق قلا

 راک هدوق كج وک ب وقیحت ندهعللق نوچ ر دیلاعت هلبا قلخ
 ها صم ابا موح رمو یدلکنوفلع فا كدلکهر یرلقد ریش
 دوا لک[ لاح نا دنشاب تکی رد هلی و لاح لدرس یدعرا
 تودبا قناما لاعت هللا ینوغرتسا هزمسزپ یخد موح رم ,یدید

 یادی زرولاولکهرکصندنوکيافب له هاشنا ی كلی و
 ضعلو" یددرد هدرسزونهامازوشهرو هل وا ینا هرس هدزوب

 یادیدا ةلم زدعناردیاافعب ك باشا للغ رکتشاچ هدنودب زواتفرک
 ققاغاپ دوم ید موح رخ یدلیوس لاّوحا قلعتم هدحرسو
 یدربو تاوج ود زورور ودا هرج رودنوک ډه کد ارا یدید

 ,Br هدیک ال کس زروتک ن یدند ےک حدن موخر یدعا



 بس زایی بس

 توعد بوراو زس اما نزم هید نوسراو اکا زب رد روقو رییرب

 توعد راشم زاو یدندزرهدنآ لغ ززل واعلام هتسردیک یا

 نیا لولکیخد هموح رهشلوا كخ دیک, رانا

Abرلددروتوک هی رکتو مظعتر لشمروتکت ا یدنک اعم علا  

 ژ ه داز كسره و راک نالوا هدنناد تكموج نماشا هدورگاو

 نییک راشلزیدز هم یقو ماشخا راشهردتبا راضحا ماعطرفاو
 تكموح و راشمروتکر لشهران و هرلقاتط مس نیک با كلوج

 .یدروتوا رفح هلبا موحرحاتشاب راپ در دتا عضو هنکحوا
 هلنا هزاس ءارجا یرلنآ راکش یزنک | موطیناص تاق یکیانوانوا
 ندنعاوتا كنعمق كروپ یرکسيخد ردقلوا وب و ربع هیر

 ندننمهلوقم جر وتو نوهلو راناو ندم هوي ید ردقلوارب و

 ê نه تور وتنک پان بارش و یدن و یدنشود لصف جاوا

 وید ییوضنیچراد هرکصم دمر دنوض وید ر ارایدتسا قوص
 ه:دنعطند وص الصا مدناط رف را درونبگکخوضرب كنر قو

 ید ا هن ری وص هلبا وقرب موخه مديد قوب قرف هدنت ذلو
 رایدنوص هموح ن و راب شا تبرش بوروتکر رکم رکس ہرکص
 كموج رم كدرحما هلششح كل هزات رلندرب و بارش هرج وب

 یدید هبعا باعجندن حیا موج سهاتشااب مدنلرمجا و دنناب

 هن زو مدح قەدر بوردلاق نایچ مدعا ج رب نوچ

 یلغوا راخربنول یدیا.هلب ه داز نمره باتفآ "درب زایلعب
 ندنرابتعالا یوذ كنموق هچو نادنرابک ت باغ كبالک شم ارد
 هب ورا هلیسسوز رآ كمرو ڪه یموق هیت اضحم شعا كسره
 یم لک عب نیس هننایسل هتسوب رادقم.رب یال هچو شهرک
 مدتنا ناذینسا ندموح ره روئلکاو رونلس وجه سررفلکا
 یودروتوا م دید نسرتاب هدنق هدا زکب هلدصق قالوا هب ودنکو

 رس ۱
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 صالخ هلزوص هو راشلواغنام هب لج دخلا اما ید دسر

 موح نه اشا مدربک هب ورا نوچ ردشخا لیصفت شلوا

 ید مدزوکمدراو هتنتب روض > تنوح ن وخل امدید هلدعج
ALARAقاب یک شاو نیرلقاایم  

 رارروط.بۈشىقاب را نهزول و اهدرب زود هل داتعم هلن کسا شمام

 یرقف ردا ها ندننورد هاکرلییس نیشانیزوک+ اک بسلا موج رم ۱

 هزاشلخ ندقفح تربضح ماطاس نامه یدیدلدنا هدنق دز وک

 یهرو هدرعودلا وغرس هلب یلاقت هلا ءا نال ەد ياا جر ینو

 رک یدلغاویدلوط ها یرزوکم دید مالوازکم دن نشلیوس

EESشلوالوبق ماعد هنتهرح یشابیزوک <  
 رووا ناب ولیصفت هدنلح هللا ءاشنا کنت یدلواعقاو هلینیع

 راشمرکو را یلکش نهر هزپهفمتبج هرمڈطزب هنیارلکب نلکوب
 راشم وا نی وص بودیقرابض نتز هجترهص یکی رلکدرکو
 رادزد رکم رلشعسا كما هرکصن دنا راسها هب هلغ نالوا هدرابناو

 نینیکیآرب شءروغوب نومو جاقرب هسیا ندقلاق قیقد هرافک
 تاکودنک بولک یراهدآ نکیآ هد ءمشط رانهرتسوکب وروتک
 نهریخدییعی دل ندهرکص شعا وب یرلکدشلب وس دروک
 بوي وص هکلب یرلقیا افج هدایز ید دل نیغودلوا رم وص
 یدلوابی رقمانخانوج هلو یدیاررتمیرامریویلاصیئالبج
 نعالک كکسره هلی باد هی اشاپ موج رعو یدلک نوعلم نیعتمرب
 ید توعد نکل دردی ظحندقلوارشم هلکرسو یدروکد
 هحوقاهآر ذلکد بسام ید کمک هدنسشنو نل لک ز رولت كسا
 یاد كل ردنوکن رهدیاتوعد ةفابض ن هدازاشأن یم یت یناشاب

 هدنناقم نماباب صوصخاب ردمدارب مارقا منب لواحد موحرم



 سس 1 تت

 هلا نیشابكنا هاش دابا کز رب رب و نوه ا عاف نیدتب اش ۳ و

 قفاومهنرایبط کیا لکت رولو اب اوج نادت لب رلاّوسزوسوب
 قو یموق یدیلکیسولطر رابتر با دغب زل دید ردکحل رکی دلک
 نحو وص ردنا كا رکج هدننامرکد لا رولاردق یو دتسا سکر ه
 فرصردقن شعاوص ول شاب ج رهضاما ردن دج رهص هج رکآ

 جوازونهزروب هک نذنا ردیآرب رولکرانیقهتن ردقلوا هسروناوا

 رابدید مرر و هلا ظرش هن یی هعلق ی ریاسکا ی ج وصشراق
 کر اعدآ هود زمس هرب و لاهه همه رت ةر کروا ار دن

 كن هعلق یزکاتود هرکصندنا ردن د وااو نوسلک توراو
 هراوئاو كرب و راک ر دق تیاهک مز و كرو هلند یتسوا
 فاو دن د نوبفروتوک هریک هشیازاو یس نیک هک ها طاق
 رجس ن دلا RRS و

 یشکره ن دن اواو زرولا رکس زاد آ الا ز رب رب و راک و نیر
 اب A هتسد كراتلوا نوسر وت وک نیش یک 5

 زرتسا نی زلکب هرتو نوسسروتوک کز نوسروتوک لقرب مذآرب
 هد ولسا تروغقوب “)د دزدراشقک هنودب ردق وب ید ر كرلتا

 كناضراعم یک ك بون رایدیدزراح ان ززو نر اتر وع رس هیمراقیح
 راباوح هروک هنساضتقم هتن رپ رهزرهزا نب رب نق قوب قباهن
 هدشمدش شاک ه نوح ماش کده مان رصد و
 زارخاندکمروتک هنناسایقهز و یسودنکو نکا ندنساب رقا مه

 مشع ااطخ بهل مالوا ن نشلبوس هرب و بوق نکر دیا بانت او
 تباغ ید لوا مدلی وسهر یلچ دج | بو دنا مولرا زه همودنکو دنک
 مذید مردیکهبورګاهنب ن یدلوانالوااما یدلوافسأتو أتم

 یا را هوا مام هکلب هکعکن دروغارب قوب یدتس تک سلوا

 م دید هپ ورا نسردیک هدنفیتلاپ م دکب وقلاقرقخبو دی عن
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 چابدزوتکر ابدی هروبقیر ولم رو هوا تب هسدنک ۱ ا

 رجا بور دلاق نیشااط؛ یدیایلام هلباشاط یدرا كریغص باب
 هراقح مدیا ارظان هنریعوب و رضاح هدنا ید رفح وب یدک دمر

 یدیدردرهبرضاح ملقب هلن لک ۍدلواقځالوا هکیدید بونود
 :یلحدجبایناک تارب فن تمّوح نه نکیاڈ دریم وا د اچ ید زیفو

 ملاعیچ هب | لک یلچ دج ا نسرید هت: یدنا مدار .ندلدلها زرد

 بوروط ه دیزوب غا كقدننسخ انا یدلوا ین یا یخدلوا مدید

 ردلاعج |هنان ی دیکب یالآ نیسح یدند له وسیروشآق دنخ

 ربنکب لک جواندرابک بالک ق دق هرشط تولد نو ه هلا هوا

 نلذدید ثکورب ی راناجرت د هزت شه رروط :هدنراسک تاقدنخ

 یدیدندن قرف كناروب هلکنا اب كدید لهسشلیوس ندنو قوب
 زرع وب یزپ ره نامه :هلدکیخدزر ,یدکددرتالب یلد یکی یالآ
 یتقشعو ثجز نالپکح هد هفلق و كلر هدیا ناز اهظا ولا نلا
 ,ندنسا ما نوغزسا رایدزوشکرورغوط هتل هت ر هدیا راتفتسا

 با زید منه راح ھن دزوا شما شلوا توق هثنکرپ مدقم
 :كنا راش کج یخ درا ود هجیرمصتخ ر, ها رطاو رشت انب هب تب

 هدنناب رم ربیرب د زب رابدروتوا هت ږزوا را نحو دریک نا
 یالکا دبا كدروتکن دهتروآ اج و ق دزوتوا «.دنرلنس ام

 نکیدب توط هل وب وربندنامز ر دقوب نبسررب و نوت ي هعلق

 :ههسحوب نسر و .نوصنیدعسرکر وهجرو کیا دکخندرد ردقوب

 قلعتم اکوب هد ورا هسیا زب یدیدردبقون نکی وصو نککجهبب
 هاربقسوپ ی دم هرو باوجرب الطا یکی یالآلدباشهاجلیوض هنن
 صلی زب بولک نیک ةن وک نوا هدازاشان ناتسهکی دلو اب الهنبلق
 دز ید ادادما یدلوا هدانز ندیآرب دنا شعابق .هلیطرش ثعا
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 یناید:قدسلوا صالخ"ندنا هکر دل یللا قرف هن رلتر مضل

 یدیدنیغوب تناهت" تایم یک ك ون یدلوا عهاو كع .افنرآ

 زر ەدى لیفت رب د دن
 اسکات ۱ ادب

 ها تل هلا دم نارهوتکالفو تابش وب رو اروصخم

 ندنودن تو كأ قاغا هسک کاخ تنقاغ یدشیاراک تاق تاق

 تفتلم رفاک ود جواب حابصرابشمرظاخ وب ۵ مل هز و هری و

 يريغو یرصکب هلجج نايه شماغ و ید تاوخو شمالوا
 تقاط كدلک هلاحو و رلیدلک هننرزوا كموح رخ سای ندروغار

 هدنوب نی موح ره اتشاپ نایدید نر رکو یی هعلق یدلاق راح کو
 یدندزرس نعرب و ین هعلق هجي وان میشهانق شرک نوا كوا

 .حورحنزب جاقرب و نرلیدتبازاسکشس اه رکصت دل قولاق را زهادنص

 شم رک های بر م ی کر یی هر هن ندنوزپ هزکصرلبدتا

 اس ندنفرط زادرس هب ندنفرط هاش دا“ هن رد دارت شاق

 نوا بباو راد د الو نیکب نغاتس نامه ر دقو :یسهقالع

 نیلوق رلیدراب نيشاب هدرب جاقرب رایادلوپ کب دیس نالوا هنمان یکی
 رلندرا عج هنادیم ر هیلنوسکو ص هبا قرح وعو تشمو رابادربق

 یدروشآ نددح هکیدزوشو بوطرذقلوا هسیارفاک هدکح ویران و
 لونفنمرب ورفاک دعا یدردنآ ب وطكر ییا هکلب نیک د هححانص

 بولا سان و ر ندند ندروغارب دهن : اب نابه یدعا

 رلیدشود هرب دول نوسلاقنالف نوننشو د نشود !هدیک ب وحاق
 راک هذتشاح تقو اما زایدشود هکمروکی رادنو هک نوت و

 یدنسا یی کف لا دار ويد رلنارغاحهرب و نقوئدشک ینا توط

 اه ین ناد یو یک دوکو تشک ۵: ه دورحا

 بوقیحت هرشط یکی نیسلح ول اب وب یسکبیالآ م زس هرکصذ دافوغ



 تست یا

 تبویلباق نسب زدزوکوا هنر هت ماح هدلم چاق و زلندر وتوا

 یدتا ترشا دکل د توزاق ندنتلائراو دو یدایط هراود

 نالوا نیس تودازوا هتفرطراناندزب ییهب ر حرب هکیدلوا هل وش
 توش ان رفاکرب هنجوا هتشنیتسآ كعا عقد ددوعا قم نتوعلم

 :ندکتع هلو :زدنوکو هک درک هب ودنکزت دن ودنک لوا
 لی :یدلواراقیح رفاکدتش |ندندن ناسم: رل دوا اخ قارب
 بس یی دادم راول مالک

 le aR ز (یاوح اش رهص) 2 ت

 ا نالوا هدلوخرب یدلجا نل i دوخ ۱

 ردیا عیزوتیسودنک شاپ جدین یدرولبرب و وص کورت | یکیارب

 .ندنرارح تدش هدنفارطا جت رهص . ی ډ نه نیا هسک یربغ

 .نسلانالآناج بور و ناحودوص مرطقرب و نابالانب زارع
 یزووش# :اقیزوک. و ا لابس ندهرچخو حورو ن ن ورز قاب و

 زدن درد شلوطیماشم كل ندنس ههدرک هار شلوا قراق

 یدردبآ نومو نوح یرالکوک یتیزح هاو ییناو دا رف دوخ

 هرق دوح كم دلاق رعوص كلتوک جوآ نکیامرزوالاونموب لاح
 قیفد رادقمر نوا اشا ر زونه ندنسهرخذ تموحر كيلع

 نوا ولت شا مدآ ةحولکرادنرب یدیرادزدو یدیا راو

 فا یودب تلک راس یا ھا راغدا قیفد رادقعرب
 ی ةدننامرکد لا و رازرواقا هدعناتس یادغب یدایادعب

 هالات هللا یدارزر نت رو کویت دنرزوآو

 "دجلب وب مدیا ش عانق هبا مراکتمدخ ڙکس ر دقو دخول

 درا افض هبت عرب ییدراردنا جن یلکش هنا ررروادیادعب
 تیااساانیر یادخ درد زونتشعا لفاغ تبع هزآ ن دنو رو

 نامز ره :رکصن دم هتنیردب[صالخت لا دیا ند ةطرو وب

 لادا تانا مغ ك د رو شلو هلا راضح ود دبا نوب



 سس ٩ N .تس

 باوج هروک هل اح یاضتقم هاوس نوسراوو نادا هرواسشم

 .دلکتس ةکشیهد را ىق جیب نوچ کیا ایعفو راند د نوسربو

 نکمولعم ىلا هل رکسع كلدتا قلتسود هدعلوشخوف ردنامز زدقوب

 هليا هر و ې هعلق نالواربخ هزکلایعو لها و هرکودنک یدلوا
 یدلواهب ۱۳ هکشه د خد موج نه كب ىلع ردکمرب و

 لوطانا يدياقموف م درا هپ هعلق یقد ویو یفدخ 7
 كي حوا یپاشاب دوم هداز اشانیلسعو ییاشاپ دم یسکب رلکب
 رایدتکب ولیکحو رایدوق نکیآرروط هقا ۰ نکو زوکه هعلق ها مدآ

 دنمک لوا شعدیدلاقید مدقالع ےب راب تا ا کک

 یکسا بوروتک نیراب وظ مظع یکیاقرق هسخو رب قزق هن
 زاتدلشات هککود ندرصسو رابدتبا عضو هتیراستر ته یعب هنن رر
 كلك هتس دبنرع قوا عظفتم یس اذض كٍ وط هدنامززفکا

 رب قرق هاک یدزاردا دودرب نامزو ۵ نيهزو ردیادوایخد 00۳

 دۆخ ھاك ى داران هدنلکشمادرود دی وب ییوطیکاقرق هک

 شاطر الثمكت هعلقو رلردناشنآ هدحاو ةعفدهنالواهدسیزتمره

 یژهناد ییاعت دیش و هل لع رارروا هلحرب بودیا ناش
 قاد سرا ولو هلضف د ندنبسض یس هنادراقبج هثیررب یر

 قرقو نکسزوتواو زکسیمرکی هدنجما كرلنوب .یدرولک كع دراقبب
 بوط هیتر یتدا ېدناراو راپ وط رانا هیقو کیا قرفورب قرقو
 ردو یدرولوا هدا ز اک , کیا هسا, قلاو ريتا هغو

 یکن وغرسا نکیآدیمب رها تب لمحت اغاط ندنپ سض بوط

 هزر ن دیوبن تام ابضح یتیدن ایط كن هعلق بصز
 منشط لا هربپک لق رظان اهر هنوط بودل مغل +3 یکیاو یدنآ

 هب ورا نیک تنارغ نايل وب هتیرزوا بورافیح هنا داوی

 پور ڪڪ هنا بودپا ع یب هلق لؤاو ئدنآ هیسشطنییکو



 سا ۳۳

 رولک هتغانوا زادرس .ندنا رردنوکورظوط هنودبورر, هشوف
 هدنناب شلاق شمکود ايشا تی٣ ینردقوب شمالاق دحاو درف
 هعراکمدخ ید مزی شلا ید هتسد زفاو تادنول نالوا
 نودلکوب هر هب هرع نالو اهدنا هلا و راشمردلاق رعرداج
 یدل وا عیاض رم وچ ربا یلاعت هللالضش ران کچ ورغوط هنودب
 نویلکوت بوق متت یند یاب ولتنم ان لموح رج شاپ
 بیعت هندرفز ریو نلقحا قلوالآ هضو وب رفاک راشتک"
 هک هرکصن دتعانس ترد جاوا نوچ ورک هب ودرا هت ردنا
 لحوپ ررولوا رشابم هنسام» ودرا ءنکصندنا رروکنیغودلاق
 n E ر رل دتنا توعد هدغلق ی رب هکیدیا

 ٠١  (یفودلوپرفظ هنوخرتسا راک )
 ٠ (يودلواروصحع كناشابدجو) 7 ٠

 هسناوا ناب ین دالاج  هکلب هسنلوا لیصفت ل اوج | هزیوو هر صاحچ وب
 ردتش ذکر نس ےکتوج اما ردیا اضتقا قم وا ربطات قرو جاقرب
 ها درب ک هی هعلق ها موخر نوچ هک س هصالخ كنلاججا
 رار رس هتبلا یدیاندندایرقا كموح مع هک كب یلعهرق مو نم
 . نکیآ لوغشم هنرشعاو شيعو هتین#رافک نر هشوق زوغالوق
 روصح هدنوبارب ز دیک كقیچ هلیارکیزلمدآ ودنکردغزویکیارب
 لس مان رل رپ و هو قچلوا دیموت یلغوا لوقو یریهکبنالوا
 یدتلاشو یی هعلق هیچ ید ید موح رعاشاب :یدندزولوا
 ماجا هکلب هرکصندوکو تفکر اره لیصح ب وید یرازعد
 قوا هلب وا دریو باوجود منع هدیک لوا ر دستم هدنوب
 لب لع هرق رافکی ستریا یدرونک هنغانوقیدنک ی وح ره
 را ازاوآ و رد ردیا توعد نوسلک هنودبشولقم یغلابیوح رح
 هراراجابروچو هلنارانلوارضاح ندا رها یدنتشداط هعوحرم



 بخت

 نی ناف نالوا دنګ لدتا حد نیر هباط لوا و 5 روق ام

 ثعاب وس ذب یسامنو د ید دنیک یدلؤا تاق رغ رفکل وتقم

 ید ًاشاب نانس قوصو اش اب دجنا ولعلاع» , یدلوآ تا

 ندروباط رافک راشلراص ءر هیاط نالوا/هدنایتشسوا للا رلیالا

 رادرس هدنیلوا نا راغ ورا هذا ذم یالا مچ اقر هلکهزوک

 یدیا لیاحرب اب نالوا معنغاو 0۵ زام شخ رازق رابتخاز ای

 هک هل لیع « هرگ موح رح نامه دم زوکنبراقدچاق و نی راکت

 عدنا اشا دجخ و ندنس هلسلس لغو نتهاش ك هنس وئ

 _ اندلکبوقیج ناذ هعلق دا رایج اتر وح یک اڑا یادنا ندنساب رفا

 نوح رلیدید دیک هلتتفو ید رس یدلوا ردکمیلاح كرکسعو
 مزب لدرو < تالار الا نبرد زنان دل :ارادقفو ندلع لوا

 هرکصید یدزارلاصلا واد كلك هزب قح قدناضرد رع رکسع

 نّوج كدتا فقوترویلک مدآ اقرب كدروکن اک تازا و ند هعلق

 ردشلوایشیا ناف لیدید ردیالآرافک نی روکهدبپ وب زدلک
 مابارغوا نمک ردت مادقا وید كاریک علق یوئود ناش

 ی دډ-ن وسی اف:نلاق:نوسلوا نلوا ۸ :دیکه شوکود هشؤکواد

 ند نشو ش اما یدیا نکم هساوایالارت رفاک ید یک

 لوا دریک هی هعلق بونود لابو یدید رذلکد نکی لوا نکیآ
 ی دلوا مولعم نمکی لتا زوبترد كني دنع زوت هپ زا هک
 هنود یر نقاب هنندرا الصارجاق هک هدننشوآ دتساراک دا رادربس

 اینک سنج تک زوم ل مچ كنیکرید كنا هعی*راو

 هیودرا دجروک نیغودجاق كرلنوب یدیا هدلوق لّوص هلل رکسع

 زوکوا قح هرلهب رع نیغلرعا هلجو رازوب نی زار داجو رولک

 كموح منایا ناطاس هک وطنداراوو ار دلکوپ هنن اب رع

 یدنروتک نرازوک و ا یدیابوط شل وب هدرلارغقوجو (یراکداد
 و



 سس ل تبع

 قدراونوحرهاوا عب امد رلکقد هرزوادا عیب هعلق نعي را هشلوا
 یسولنا ئالا ترد جوا را نوکلوا قدنوق هدنشد اقم و

 کاله كاخرف اک یللا قرق قجناام|لدتبا شاومطناعرب و یتادقبج

 ا ضاک هسخو .یدلروس هی رارزوا نوکلو ارلیضهب تح یدشود

 ق ر هیلوا مولعم یدیا هن ببس یالآ تبرد چو اراد د یدراخ

 قدشود هطاغ ندازواقلخ یدکب هنیسناش راوبوا ندنروربک
 قدی الکد رواط قجاش هلغلوا ناصقنرفاکیللا قرق هسح وب
 ۱ نرلبالآ شد هکک دروکو قدراو هند "رلباقم هب یخدیسنرب |

 ول تاف تاق من یاب و رروط دورا ندتفدتخ ررواطشلعب

 ناپ ریو مدآ ریراروق نزوباط بوزبد دپ نانک/ قدبخ

 TY یږرابالااکن وک ین درد یدع,ا مدقعضو

 قرعت تۆدا لیصح تآرح یضراع رب راک داب قجالوا مراد زس

 هدنزول یالا هدنس ةقراتا ن اه نس روک وخ هدابز زکم نشسکا

 لب نعط كننس هجرك راندشیا رانروکی دلشاب هک | غارفتسا
 هنو رولب,نیکیدلپ وس هن شهروتب نسو دنک ه ناف هچاهایدلش اط
 دمخ زعدنفا موج هابقاعتموب د رانوسوزوب ناه رولق میهف نتحاق

 یرب ره كي رم هچ رک | یدرردنوکر لشواح هیاشاب نامو هیاشاپ
 هنن نزواّرکسعولت او ندرهاظ یو یا هیباطررب دودح با قدنخ
 نیزوس كوتفسوب اشاب نام نکل رای دید ردلکدسنم قمراو
 تیفعت هلسالا لوطانایخد زن یدوروب بوبد كر كلواندکعْسِا
 لوا یدب رنم كنفت لک افک یکیییدلراو هنن نق نل دد دشا

 رکآ ند الا قنا رکا ید تاز غ ەچ او یدلو ادعشاشاب نامهدنا
 هار ندنبرص نفت تهی اهییویدل و یدبا تایحندن الا لوطا

 یدایراسیرتف هک هباط یا نالواهدنشلابهبوط ندنایدلن ون هناغ

 هن رارزوا بوقیحزا دنا كنفتزویکیارز ندنوغزنسالدتاهج و رانا



 دم ۷6 ع

 رکسیعو ی درردتبا ثدوع یشواچ لبا راباوج سبایو بظر
 اشاب رففحب مداخ یدردنوک هنس صاحم راوشمط نیرا تع نه
 هب رکسع كن لوا و هایرامدآ یدنک هلال وب شلک هدارفلب
 ندهعلق تویقت| فقوت نیغالم یک ینیدلوا هجوتم هنبزارزوا
 تولیکع هنن رار وجل اراد بوزپ دلاق نر راپ وط و راپ دکج لا
 كز امهم كراو مط ید بلا راشم ىل اھت هللا يه رعد راب نیکر
 یدتبا تدوع بوروک

 (یودتبا روضحم ارفاکن س ەعلق نوغزتسا) ۰
 : ۸۱,(یودتکنولوا م رھن مالبسا رکسقو) ۰
 "زود تل وهار قرص هن زس نونضسا هعفدوب رارق خزودرافک
 هاو ندهلو هجو ندن اسکا اا نداناب جر ودیا
 هدا زا ندی راوتس تی رکباو « داب كيبیللا ناد هفتم سنجی
 رگ دا رلطاحع دنر هج ایذا ۱ ۰۵۳ دتس :بولک با نوعلم
 هند ا لما یدیارادرمس ماقم اف موخ اشا دیسک راكب یوطانا
 یدیا شما مایخ بصن هدنودب یکسا نوچیا عاری د ضعب
 نالوا لغواو شملوا انا یمطع ترازو هراشاب ناتسس ھنب رکم
 هددارفلب شخ نییعترادرس هننرب و دنکه سورکینا راد یو
 نود: یکسا و یدلک هلا رکسع كب چ وا ییا وت یلوقوبق نالوا
 راوشمطو انشا نانسقوصیسکب رلکب نودب :یدنوف هنسارک
 موح رع یسنکب راک ناوتکسوو اشاب؛دجما ولا یسکپراکب
 یسکب راکب نیو اشاپ دوم یسنکب راکب بلحو اشابنسح کات
 نم رکسع عو نکل یدیا اشک لب رکسع یراتلابا اتشاپ ناجع
 قعراو رکشعزا ردقو هنسد اهل و ید رولواقجما كينوا
 هداباقم هکرلب دتا زبندت هاب وپ نیغ ؤا ررقع یودیا شحاف ءاطح
 نزویاط هاکی و هاکو هزوتوا بورپ و هقرآهغاط نالوا دند



 ب7 ۳۲

 هرق رب راب وس ورغوط ندنراما جا رایدلربا ندنرلکلمامو لام
 هیلبا تجحر یلاعت هللا هانا ی دیا یکب یالا توبا درب كب لع
 دهن ناسم قعلوا هل و یداقتعا رافک هی ذک تاش یدید

 رک ی فلوا سابق ندنور ردکر کت رذح هجن و كيا داقتعا
 2« (یتالعزو یکیذلک هن ادقب كلا رانا

 4 کی دلنا تع اطا هب ودنکح)

 تم هدتسافن  یجلفاتخ نواز چ زاهرجم ۱۰۰۶ هنس

 ناخ بولک یراغا درج لر زلف بش نه ندرابتنلاع ناج رانا

 . یساباعر نادغبو شلوا لخاد هن ادغب هلبا نازک یاتانرکسع

 لاَحمنالوا لالضاو داسف ثعابو شلوالئاق هدايقناو تعاطا
 دنیهعتم هيل هراذرس هلا دنب و دیق یناوضر دن و یلاض

 قفلوا بصن ک حهرودنکن دحالسا ءا رحامویلادعب ون, راقدلوا
 هدئیسن همان ن لک دنا ساب اواعدتسا قلو ا ندراتات ءا رہا خیدلوا

 راشخاقیقحکو ر رفت هلن وب یناسل جد یراغانلکو شا جرد

 هنادغب تالو اعونو هلغم الوا ینهاش داب یاضر ههیج وتو اما
 |, رایدهرب و اضر بولوا ضاعا هلغملوا هظ حالم کش

 ( روصحلذرا لدرا نسهعلق ناوسشمطر)

 | ( یکیدتکه نصلخاشاپ رفعجو یکیدتبا
 هرکصندلوخ د هنکلامقاعقالفاراع ی ن ادرتس ۱۰ ۰ هنس یف
 ههاشداپ ولت دامس هکندتا ر ادصا همانرب هلیاشواخرب هلذرالدرا
 زکسع ناکدب مانناوضر درج هلیا لا لاحت ندیا نایصع
 ردشلوا رعولعع ینیدلوالخ اد هتنالو لدرا ندنموجه النا
 ررقمكصضولخو تدوعقناس رارقرب هرهاشدای ولتداعس هلا

 یودرا هلبا كرام دا زار جد بودیادن و دیق یرارول نه هسا

 نازه بودا راکشآ ۲ لنایصع رو نم نکلو نس هردنوک هنویامه



 — ۱/۳ تم

 مدقت هنب رب یر, هکمک ندوربکر ابد هب کوکر نوچ یدردشتب
 قالفا لکم کی ا وربکرافکر لاک هرکص بوک زلناک مدقم رل دتا:
 عياض هدقلاتروا لواسوفن كب هج رل دشود ہے سارح یا

 یداک و د تام درا بسو هاتو نوط ر دقو و یدلوافلتوا

 یتیدلوا خج کز مالطا لها هکیدلوا قلماند اهلج باپ و یدلاق
 هب وند ضر غهم وخ صاشاب داهرف هج رک ااشاب ناتس رادلکد مولعم

 سود نک حا هقیع ها ییدزاق نجا یدستا شار هاب هلا
 قحالوا نلغوا یدروک نسازسو ارج ندقخ بناح یدشود
 اتم لک ک قربخ قید هرفاک یوغزنسا" یخد سوم

 ۱ ۰ یدتا تیععل نیر یر
 رھ ااو دیا وب (بذكلاةح افلا مو)

 نشلیوس یهزبو بوق نکیالکد مزال هع دنه قافتا دنا

 یک رلکب قعی ی از راوا وا نسدعقو قالفاول هدانالوا قدلوارت

 هځالتساو مولعمو فزاحتهرب هددحرنس هک سولقع قلا نالوا تها
 جافا هنس هعاق قنات نح "یدیا نوعلمرب مّوسوف ها توادع

 هدقالفا مالتسا رکسع ردد ی لوا نالو رفظ هلبابوط
 کو دشود هغاش ندقاش اتشاب ناتو نشندلوا روسکمو مهتم
 قیدصت مالک ندنعضو ك رقجناما یدلشاب هلقن الیصفت

 یدیدقجنا نسرهانیا هنوپ نس بولوا ةحبوتم هرقفسپ یدماکا
 دموزوب قو قوب مدید هلوا لکد هبل رح وب هسیا شلوا ید ربقق
 هلت رمادنولو تابکت هکدرلکد مدا ك جلوس تذکر قان ورغوط
 كنیلنوغرشا وب هبل وس ثذکم دآ کم رب هکنآ ةن غا تاکتزا

 دراو ندیتهأش كن رلک دا بذک هل تناصخ ناکه زاشاب

 شمریو هر نوا ضیلخم یشاب نی رلکلمامولام هرکر حوا رمشکتا
 نالارابدن تو ط كيزویکیاندزب هدهرصاح ناو رذقوخمدآ



 سو بل

 ند ااو : .راندوقیلا هدنا ا ا اما
 هرکصزاب دتانییعد دن س هظفاح نیراقاجس ھن ولدو لی دننوک

 هنیراقامبهنب ولدو هبنولو | هلغلوا لصالایدوانرا لنا شام اواجر
 هلولب نح ران دندززالاتخدزب وللت دنتسوک رلبدرویب قلوا لوارق
 هرنا ن راست و تماعز رلتوس امام لق یرلنون رانوسراو قلخ
 هدزاو ادروظ هدامآ2 طاح ید ول دنس وک 1 قدید نرو

 خلد رلذا یدمراو هن راززوا ید قلخ لولب راب ددزرلوا کلا
 قاقلاش وقر یدلحوک. رکن دل زم لوا هدعب یدلاق هب هظفاح

 تداوعو رمضان هدرپ بب رق هل وا لاض لانجهزکم یدلنوقهر
 كناشاب نحو یداکلاطایف شعب ارظانو بقرتم همالسارکسع
 تمواقورلب دال بوقیحتارغ نالقهد هعاق یدنوق هزب حب قلا

 ربخ ول هرادرس نوح ردتا تدوع هوا ود هعلق نویمهدیا

 للقاشزب هن هدنیلوا یدید لهدا دادما هود یدلوا شکعتم

 رکسعكس قلا شب ندنلبا موریدرولب رفاک ردقزویچوا ندنامروا
 .هنسنکر دادن و تبازغ رادنو داخ رهنمو رادراو هن رارزوایدراو

 لر دمنک و دمی یدیغوب م دار رس هرنسهرابهدمدآ كب قلا شبوب

 لاضلاتهدنیوا یدیا لکد لاح كح هر درابدع | تقدو سو

 یاشابلعویدر روک ن دیعلق یرانالف هلج توربو شنآ هب هتشوخرت

 یدلوا دراو یربخیکیدرپ وچ بوجاص هش ییاولرم یکیارب و
 یی رلکبو یدلبنیکحهدیآ هجن ندنفلنوغشاتش د زادرتش
 هش رکب نايه یدلاقید دز دنکم هن قلات خد ییروطاسقحهلوا

 ق ناصح و تاوداو تالاو هن رخو ی دری و ا یجدرلنوب

 اشاپ نسخب راد آ ناج وند یس ورک هنوط بورپ دکع یراپ وطو
olام دآو دنک یدیا شل اق هدقاتب هک دیو رتتوط  

 هراعی رادربسو یدرافیج هلا د هجو دجرا اره هل رالوق ماشو



 س ۱5۷ / س

 مدعم نوک ج اقر یدنک هغ ور نوچیسودننک یدردنوکر ارعا
 رولکر فاک ك نکس هنب رزوا اشابنسح یلغوا اشنا درب ز و
 راب دروتکرلشاب و رال بد بخ یدیشخ ا مرهم لات هللا لس
 ندنا راب دتا لوزن هنسارع ی وکر و زوبع ندهنوطرسجندنآ

 هکلب قاتب رهنکل و را.دسوک م ایق هت رع یرغوطا هشارکب
 هم السا رکسعلصتم یدباشلوط ءلارفاک تیپ هجا راز هشبمره
 ږده و ی دیا زروشلوطنفارطا نویان یودرا و روشلوا
 هک ی دیا شذوا یراط تنشخ و فوشرب همالسارکع ةایاقح
 هدقاترب اشار ردیح یسکیرلکب با مور یدرل ر هديا تمواقمالصا

 نکی ج افاشاب دمع یروطاس قح هوا یسکب رلکب ق الفاو دیهش
 نساایشا دنر قدرا درس هکر اد لک هغات رب هرکط یدلوا حورح

 نیسح نالوافرصثم هب لوک و انشا نط ضم یلغوا كلاشاپ
 زوزخم رادرس و یدلاق یدننکځ ند دجنا نه هدقات لوا اقناپ

 ندر جزو تکو هدايا بوت هغاتو روع#*ندنراوقرودندنآ

 مور نکدروب « اک ابو وا هاک رزوط « اک توقلاق هاك
 تکی زداهب اناوترب نوهبشم هلکع د ن بح لد ندنرارداهب با

 شات ..روک ذم هءرکص ,یدراقیج نر بولا ةن هقراو بولک

 داد رم هحوق مظعارب زو و یدلوا روهشم:ود نسخ لد
 هدنلئناوا كنار ا مرح ۱:۰۶ هنس یدتاتافو نکیآیشابلد
 هج رصتحر توللواتماقا نوک شبنوا هدناو یدنلکهبشرکب

 قارا قلا راددرب و نیقآ د م دلك واو یدردتا انب هفتلب

 نینع قوجو رب دنا ترا تک و | اوتو

 رلبدم هدیالوحد هادرا لدرا كلام تیاهن زاتهلک هلا نم السو

 ٹکم یارب مامت هدناو رابدلک هر هتشوغرب هدنوک ی لا بوتلات ندنا

 اشاب رپ ہح یبیع اعس مروجو راب دتا این هعِلو رب بود مارا و



 ے م۷ ٠س
 یدتنا ادقهنیاراو ىست ند رهاوحو دوقنهناطاسهدلاو ویدا ناچ هثراغاطن منا بساهن ندنآ ارد یدیارظان درب عش حرب نسودنک نح رای دا ت راغ و اه انا ییورایدلک تناراکا
 هاس هطساو لیغوا نامالا تودیا هر هن اشاب مهار 5 ندندمرپ .یدلواناهنبهدنس هچاب یکم دن رقلوپناتس|بولک ندنآ یدردنوک بولا فیرمش طح ر وړدی دنواوفع یهانک یخیدءدلاوو

 هدنرارفس مچ كموح نج هرلا هجر یدروتب نیشیا پوراو یشاب شواچ اعلادعب و یدردنیانامرفنیلق بور,دزاب صبت :هداز یشوا شاپ ميهاربا نوک. لواهنب يدردتياسبح بوروتک هر هلق .یدیو بوراو رب اغاداهرف ینا یم اتسوب یدلواردکر ولک .یساپح|بولواراکش|يودیاهدنس دعا کنوج ,یدرب ویلا نوب# نذا هفمروتوا هدنکلتتچ اورپ یو هاب ی بولا نی رج تو یدرب
 رولواراکشآورهاظلطابو قح هدنا هکر ایدتک هربرپكرهدیا بیعت نرپ یربو یدروتک دوجو یا سفن ضرخ یراشیا قحان یو كوا لفاغ ندنس هعدخو هلو بذک ك ارزو ولد هداستیاع موجد نایطلس نکآ یدیا لعد قلب ع لکد ل < لاسید خو لانج ۱قیت هموج دنوی رم ناخد! م :ناطلس موج رغ یدتیاروهط ندنوب وب تافاکم کن هراصب نکیآ .لکد تمدخ نج هنلوا شومارف یودروتک هتبهر نلغوا. هاش :نیووا دنا ورفرس هب و دع یک اشو فاح وتو یمدخردقو
 نرل ردولو نیکودتیا یبیرییمو

 (یالفاكناشاب نانس را درسمظعار زو :
 (ردیخب دلوا مرهن بوراو هتك قاع

 هرزوا قل واراد رس هسو یکناراد هغ سوخم نچهلوایلغواو یدنا نم رع یرغوط هخجس ور بوقلاق فقوت رب هيلا یوم رادرمس



 هس ۱۹ "تم

 یدلاص هصب غهرب وق نیقرغ كناشأب دامنزفو یدلک هزدص هنب

 تصرفو /یدردتا نییعت نسا دکر للجو ق نوجا قبا شر همو
 قالفاو یدریو لا هلی فت رم طخ ەن دوج ولازال س زون وب

 شلر و هیاشاب ده یبروطاش هرزوا قلوا تالیکب رلکب قکلع

 وی اتو هن رخت هل هوا هدفعم ور ید ل وا یدنا

 مدقف نوک ی یا ندنسادنککر لجو قاما ینداوانامرف هن ودنک

 یتا ونو یرالوق هل :یدلوادزراو یرلندآودنک هلا دزاارځ و

 بولو ی هتم با بزحو كنخ تالا یدزولوا مدآزدق ت چوا
 راهم بودروتک ییاشاب ییروطاس نکیخوب یربخ كز هسی درکسع
 یدید زالوا لورعم رب تۆدا ماس یراساو هت رخو نی ارش
 رایج وق هرکص نادنوک یک ا ".ییداوا هحکوتم هب هن اتسآ بوئلتآ و

 .ییروط اسلاح مفاو ب ولوپ لّوضو هنوباته یودرا یسادضک
 "یدیا ءدلوباتنازوتهاشاب نان رایدتاضرعهیاشاب ناتساسهل
 داه رد هکیدردتنایوتفزب اشا :نناتس یدیارانملک هرفس لوق ماشو

 هرفاکز لایعول اهآ بولکر ابتدا رف ضعب ندنزایلات نوط هباشاب

 حدق ة نحر ارقو همراز وع هدنرا تیم دخ نیدنخو هوا رضا

 هژرافنغو بضخ دن ر لک د نق ماللسا تربغوشسومأت رازربدروس

 یدیم هش وخ زکگیدشارشا نب رارق و نیراتروع كرلنا سا
 یخ هلوا حال یعرش مکح دنلتفو هنب فک هجردقتوب "هلواشعد
 یدورب و توادعاعوت هلبااشاب :داه هلن هدازناتشوت ماسال مش

 . "ید هعفدوت نکیآررقع یوخا هبنرره ندلواقاچ هب هراشاب ناتسو

 ده یشیاوتفول تار و تولواعیاش یودرن و نوا كببزوتوا
 یدردوک هن رزوا نیلوق ماش ەليا فرش ما ږوب وم

 و عو را" گوید ,i e ۰ لاعو

Eتن ۳  
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 ( هجوم هقالفا تناح شاب داهرف زظ

 : (یتب دلوا لوتفم هدعب لورعمو یتیدلوا)
 ركع ماجا ترصن رادرمس یدشرپا راهبلوا نوخفنم هنس

 ؛نواكننابمش ۱۰۰۳ هنس هک عب یدتبا م ایق هتعزع هلبا مالسا
 میهاربا یدقیچ هلبا رفو رکن ن دینیط نط ق دي هک وکی جت دہ
 میهاربا نکل و یدتلوا صن ماشماق هل وب ناثرزو اشا

 ا ا اقا و یدال نام یا ورت واھ رو اش
 راتروکر دیا فصتم هلا هلبردقلوا نس ودنک انایحایدیا مدآولزازاپ

 ردقلوا م دناتوا صعب دن یدرار دردم دا هل هکلب نون بک هب

 مزب هسخ وب رلنروکحلوا یدردا زاهظا لح و تامولعم

 هب رکرتش تنافیعاضوا یدززپد ردلکداشابمهاربا هرم دروک

 نحهدهاشع هک لاوحا هجا یداوللود ںی ھتیص اط ول

 بجوم هسنلوالیصفترشع | عاتسا ند همت نیس هجو ردشلوا
 هج ابو روتلوا بابتجا ندرانک اما یدیا.هدلاحر ولوا تربع
 مالعاو ضرع هب : یهاسداب تاک رو مابقا کم را ارکبعاشان داه رف

 تبقاع ی د ریدزپ هدکع ا مادقا دلا قوف اشاب ےهاربا هکدنا
 باکر اشاب مهارب| قجت وامادقا هدانز ن دنفرط اشاب داهرف
 رکاردنادرکو ز رکسعنداشاب داهرف هکیدتن اهن او ضع هن وامه

 دن هسرولیسک ی شاب كنیزنک ا دوخاب و هسرولشوق هلاوحرب هرفنرب ره
 مزوسهکج تعا قلع ار زوو قلرا درس د وخت رک وق وب نمکی س هیق
 ىدنفانردلا ىج هداز ناتسون مالسالا حج هنلوالج هصرغ

 اشاپ نسح و اشاپ جارج ندارزو و یدنفا یقایرکسع یضاقو
 ماللعاو ضرع هفانآ هاشداب مالک | قفتمهدصوصخ وب هدازلافحو
 ید یرابعلا لم اکر ز هنننکجاقرب كناشاب نانش هداننالو :رایدلبا

 هدیآ یش ندنلرعسب یدتبا اضرایرابکنالوا مالکلا عوعس»
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 مدعا رافکا اقلطم یی هلج نب مدیا رد رفاک نوا تغاطا هن را
 كلرلنوب رلوا كسکحاربژ و همهاشداب هلکعآ یشاب لرکلوق و و

 هبهدایزو رروتبدیاراک ییضووب زاب ره هسروئلوا هدعاتم نب زوس
 ی رکی رب دناکوب هسرولوا یهاشدابیاضر زارولوا ردنا زواج

 باب یریشکب هک ه لپ روی هبیفنتاذلاب هدکدریکس هضرع یا
 هدننسوق هعابیخد رازناتسوب و هروط هلبا برح تالا هدن لامه
 را ہر وا مکح یکی کیدا یھ اش داب ما تعاطا هلو ارضا
 مکح هاشدان ولتداعس هدک درکه ضرعانا لهدیعاط یټ راتیعجو
 دەنا اید نط ربژ و" راب دریک هضرعارزو نوخیدتاهتش

 السصا هني راید ردنوک ندنرلظرش تبناجییارزو هلجبوبوقیلا
 نیشاب كنا شان لیلخ داماد نح راب ذشا راسکتشالا رب دا اغضا
 هبیرصکب هرکضندنا راب دا حورح نلوق كناشانالالو زاندزاب
 نر هکر تا ریدروا هوش بوتو امر هیت
 زورم ناوبدلها رباسو ارزو رهط دعب یدلاقناسشنو مان
 یکدلکدت ارساشاب داه ر5 را بلوا ناور هتناکم ولئاکم ناداشو

 یتس هشاط لوقو نالوا ث داع یعضو و و ثعاَ هب هنتفوت یک
 ضرع ود رد هداز هلافع هلا اشاپ ناش ندا اغا و لالضا

 ليم هتب رز زوک كناشاب نانس هاشداب ولتداعس لااقل ای یدلبا
 رلیدتا نامرف قعلوا دلبلا نع قت هداز هلاحو كمك چرن

 مش مما وب ییباوت نکیاشعصاب قلا هیارببا یرعاوب ات داهرف
 قلوا هکئادحا كرش نکآ شمالوبعوقو هد ةف تلود ون
 هراهاش داب هکلب ردلکد :قیال تكفسود هقلخ هتسلارک دشس ول و

 تببصم وب هنیزوکتاهانک ی هجن هرکصن دو راک دابتعا
 ییاشاپ ناس و رایدتیا عمید نسرولوا بیس هکعشود نیو
 رایدننا نوکر وس هبقرشراصح هرقیبهداز هلاغجو هب هرقل
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 (یززوات نددح كنلخلولب )
 (رد هدنرکد یراقدلوب ن رلازجو)

 نکیآ هرزوا مادقاویعس هنت ا62 رفس ءاشیام بکا ښا داهرف

 هلیطرش كولبلبب چ وانکردیکبوقیچ ندناوبډ نوکر قافتا
 ملا یرالغوا لوق زواج ندکی نالوا.ه دنسهظفاح جک
 نوال وا دیق ریرلیماسا هنر وفد هناتسا هیج وم نرش
 اضاقتو مارب واجروپد نوسلر و اعم های وقوبق راس نم هفولعو
 دیک نب زک هفولع سید. هسیلاییوم ریز و رایدلیا مادقا و
 نوټ دوپ هاثیلاع هاشداب رما رولیر و ندنسس هنیرح زیرو
 ترشاص ةا هتسناشان ندنف رطلوق هجیدنسرع ازرهالاتما
 ردناب یروعرفاک یدنکنیعا نعانطا هب یهاشداب صاقجتوا

 ران وب رر و,باوج هللا تنوشخ یبد ديا ریهر ندتفلاحم راهبز
 یدتبارانک ای نه هلج مزب بو رک ەت ام قلخكولب اسید

 یرصکبیدیا كركه سلرپ وبجاومیستریاراردیا!وغاولالضاوید
 یشاپ ك ناش داهرف کما دام ی هفناطیمهابس بور دلاق نیس هفولع
 شو اچ ندناوید رابدتبا موجو ولغ وند ززالا هفولعزپ دیسک
 راب دلشاطالاراب بقای وس عمه رابدردنوکن یسا دختر ایج و قو یا
 كنلوف هک یدلوادینم یدنلواییس هتیراوفد ردقتره هاو
 يدلوا هنیرابدید ې هرب وی دیا دیق هبهلباقمو ملمررو هم نیس هفولع
 ههاشداپ_ ولت داعس یاس عقاو,رلپدروط رایدید یشابكناشاپ داهرفالا
 قمراو رک سعیضاف ن.دیهابش داپ بناج ی دلبا صینط
 رهام عاش هتیلبامور هدنیحلوا یندنوانام رف .كلباتهصو
 رل,دیارکسهیضاق یدنفا هداز دوعسلا وا هب لوطاناو یدنفاقاب
 داهرف ټو دن ارارصا هدنرادانعورابدع | اعضاالصا هدنزاقدراو

 هاشداپ مالک ب بو دیا صیخ تااپ داهرفرخآ رلیدیدیشابكناشاپ
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 دن ألا رهاب دب دج رهمو هيج وت هب ودنک یا ترازو هلغعلوب

 مدآ هباشاب نانسنوم ایذخ | قیتعرهمو یدناوا اطعا هب ودنک

 قاعقالفایدتوانام رفالخجا ههر تلمع سد یو دک تولتردنوک

 رونع ندنرزوازو ی هنوط هداتش لوا هل الاض لاه یسایعشا

 رد رضم هیلک اب نس ارفو تابصق كتم“ لوا رس بصق قعسورو

 لوغو لق كلاجرثکاو رساویبسننایصواسن سابق ی ودح یو
 ةر یهاشداب نوبانهباکر یراتعانش و داسف نو دار ز هت قالوا
 بصن رالاسهس هعالسا رکسع هلجب هيلاراش» قهاوا ظو را
 یدنلقزومأم هبناطوا هدرا هب لوا بوئلوا

 ۰.( لوطانا نوحا هظف اع قن اج نود )

 (ردیفیدنلوا نییعترادرساشار د یس کب ر لک
 رادقیااع رادرس مالسارکاسعاموع هد هکر اب تش وبا هثم هنس ف

 د ئردنح رس نودب قحا وا زومأم هنت رزواقاعقالفا هللا
 موخ رع یبسنکب رلک:یلوطانا نوعا قتل وا هظذاحع هبت ع نالو | کم
 دزاو ناشی ذ تازب رب و ماکحاو رماوا هباش اب دع الال رعدنفا

 یظعا رب زو: هلیسح تقو یا طتقم هد هک رام تمون اا

 نالوا هدبناخوا غلو اروم ام هن رزواقاعقالفا هلنا ماالسا رکسع
 طول دخت رس تولوارالاسهسورادرس ید نشدم السا رکسع

 هدنوصح و شکلوا نامرف و د نیسهلوا ئاس و د هدننسارحو

 لتصاو هغ رش ماوا ید هنا راو نازیقرم نالوا هددخرس

 نانس قدلوا لخاد هنود تو ند دارغلب وتساس یدلوا

 هدنن هظفاحت نودب یسکب راک یبا موراشاپ در, زو هداز اشاپ
 نتسحربز و نالوا« دنتسهظفاح نادو یندلبا مور یدبا
 بوعلاق ندنود هداز اشا ناثس هلک درب و هیاشاب د نب | اشاب

 یدلوا هناورو هحوتم هدارغلب



 رج ی

 نم ناب درون قلوا نتوقف یم هل رابدتا لاح ع نیفلوا

 رصق عقاو ه ذنب رو دب دج یارمس هدتشاح تقو هدرول نه مول

  لخاد هیهرماعیارس بو هیچ ند هغر دقو رلندشانب هدیزپابناظلس
 لم هدناوند ناديه نورقتداعس نوباه تخت یک یرلقدلوا
 هدناقوادعسا هلبا تک وشو تداعسورعر اره و یدنلوا عضو هدداتعم

 افوعوافرمیو نایعاو او ارزو یدلوا عفاو یرلن وبامش سولح

 رای دلا تعب بواکناساشور نالوا هنمان لوق وضو ناو د لها
 یدل وب مامتا نیک د هنامز غو دلقیج ندنزامن هغج نوکل وا تعین رما
 كموح ردا رناطاسروفغم هاش داب رصعل اتقودعبنوکل واهنی

 هدازناتس و ناواورسهع قفم بولب راعیح یسهزادنا تجر هزانح
 یدتفا نی دلادعس هجاوخرکم یدئلق یزامن هلبایماما یدفا
 نوذأم ندیهاشداببنامل هغاف نزامن وید ردخ دخ ر خآ هموح رح

 نیس واهداعا یدبالکدراحیماعا كن هداز ناتسو شعاشلوا

 را دا بودی یدصت هیاوج ۍد ؛هدازناتس وب كجدما ءدارا
 لک ۹ هداعا یدلوا رداض یرانوبانهنذا هلا ادتقا همانا

 نفد هنب رافرش "هیت بوریدلاق نی رلهزادناتجر “زانج هلکعد
 "دا هشزوقط نوا دهک لواورلیدتبهبرتدا ٍنب نفدنادعبورایدتی
 هناجر تجر بولیک> هاوخانو هاوخ ندنغاجوق یراهدلاو هاشکی
 هداز ناتسو مر حشو مالالا ىيا 2 ىنا راته راغلو ا

 ی نو رم ؟هدنناب رب زیراباب و یدناق یرزام هلن یتمانایننغا
 هیلعیلاعت هللا دجر را دلة ن وقدم

 ( ی ودلوا مظ عارب زو كناشاب داهرف )

 <.( یودنلوابصترادرمس هقالفابناخو)
 داهرف نالوا ردض ماسقمعاق هدننم ول ها[ ۰۲۰۰۳ هتس ف

 رومأم هیاقلا یصوصخ نلک زالو برقت هب یهاشدای باتحاشاپ
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 یدرارانآ نیراب وطزعلاب لوب هکسدلک هلع لؤارل هچراب ران ویلاقو
 هرکی بیدا شحابلوا هدها شم یراآ هرز هدنناحر كکشوک

 یس هبجارب یتج یداکود یرلماج هلج كن هرعب یراقدروتوا

 راب دش |تالنش هک هد نا هعق دیدشو دهن رزوادخقم یراقدروتوا

 ضراع تیثخ و فوخرب هپ هلجج هکیدشود هلزاززب | هرصق لجج
 كجا لربق یرابغ بو شود یراماج نیرهرهب کا یدلوا
 تدمرپ هرکصذ دناراب دروس ییرولقس هسخ ون رفاکوت یدردلوط

 بوبدقجنالیلد هرمشناک رخ هکشوکو ب مزو .رلپ دلاط ہرکفت رج

 یدنکود هنب رلکرابم هی ینارطقو یدلوط هلشاپیرز وک لراس
 ۱ رایدشا راهطاراسکناو نزح تبافو

 ۱ نیا ناخ دمخ ناطلس تنطلسرکذرد 5 2222:
 هلعلاعت هيا ةجر ناخدا رخ ناطاس

 اجقیران فاس و هداسنفع "هدلب ۹۷1 یراتداعساتدالو

 موح صدا رح ناطاس فلالادعب ثلث هنس نم هعجزور ٩

 هلبا تطاس "ه دزم افادابهرف یشاب ی اتتسو نآ یودلوا

 ندک دتیاریشدت بوراو هیاسفم *هدلب نالوا یرانوبابه غاعس

 رودقم فرص هدنتم دخ یرانوبامه تاکر هد اتتشمابا هرکص

 هلربلط یدنک هرکص رلیدرویب ناسحا نتلابا صج هلکعا ناوتو

 هاب اورلیدتبا نامرف قلوا فرصت هبا تاب دیق هغلتشاب یا تس ود

 ندکیبیمرکییزولف یرلک دتنا ناسحاو هیطعهدماناتک [ هدهار

 یراق دروب فر شت نسهغردقهدنس هلکسا هنادومویدب ازواصم

 هزوب یکیا نیک روک ك هغر دق لو اورا. دریو نلانا سور ق هیاولربم
 اسر كن هغردقو رندروپدازآ نس هلج یدیا هسروق بحرق

 هل | اځ ا هنعادخ هرحاع هناسرت نیسې جو تا دنولو نیس کلیو

 لاح فق ور ر هک ضب هدروپ نم هلکنناوراب دب اف شیازادازم

EEE من 
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 هبضق بوئلوایسلاجرواساو مانتغالالعو لام ردق وب یڌلوا

 یدئوا قارحاید

 اغ دا رح ناطاس هل روفغمو موحع )

 (یکودتا یروص تنطاس كرت )
 6۱:۰۴ هتس لوالایداج ق)

 *دادو دا رف كلف نمسلادع یا ندکلا *

 *دا رع ان دلبق یان دینو كدلادا عن #
 شلاتص تفاقا تخر هدناف ماعو شلا دار ندو رک كافوب

 رونض یدزب و لا تلود یی دلوب سرتتند شکره نکیغوب
 هلا یسادکو هاشدان رود شعاتوه ارز یودرب و تبقا
 هاشداب هاب و زد هل ون شلک هل وبن دلوا یتا مع ول رذکدا ضا

 یر یراق رس حا هدنسلوالایداج هرول ن هنس لزوم

 داذتشا را در و هکاودووراذره نویلوا دفماطا تباط یدلوآ

 کوکی لا لروت نم ءامرخا یادمربو دن یربغ ناد رع
 ةيلغ یلاعت هللا هجر رلیدلبا یروص تنطاس كرت یدیا هشکی
 هدنرلحاحز كزا جا رح راتسکنا ءادتا هکر دلو هعسناو ةجر

 ناعزرهیدنا راشمروس فد رش یموش خاک یو دتا انناشاب ناس
 سلع لخاد ناکدنوکو ناک دنناوخ هرزوا یر واک داتعم

 زاپدلوالخاد هرزوادانتم ید دعفد ون یدنارارولوا یرلن یاهش

 تروض شقت نالفات عت رنالف هکی درولوا مقاوردان یقندلوا
 هرز وا یراتونامه سلخ بآدآ زونه هعفد و راهرو نوسنوقوا

 نوتنوقوا (لآ ماندلکب هجک وب لایا مرا ) نیدغب|سولح
 رات گروب وظ هتنرنضاخ نی رارطاعارطاخ فارحا یحی رلیدرونب
 رضق *هلباقمو ینلک هغردق یناندنرایک ذب زدتکسا دانا لوا
 راعودمظعردق وب یدنانرل وطكلتش هرزوا تداعهدنوبامه
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 یرکب نیسشمرب و ه هدادز ندنساهب ترد جواكکودرب و ره

 لصحت نیمزب و هکوب چوا هک وپ شب اکس یر۶ كکودر و هکوپ
 ردیایمار هکوبقرف زوتوا کوی شنا هرکصن دوکو تفکرازه

 رب دزد هن پاک یدنکر رد لمس وید زاب ید او
 یفرانو ید | لخا اد هبا شح اعطق یرالوا هغاشا ندکو ب نوا

 یدقیج ههه الو كب یدپ قید هلهجووب لصح یدید ردناسآ
 ردا قاتسود اعو هلبارفاکرب ندلوا مدقیج سنط کوچ قف
 مدرونلو ه دنطاصم ضعل ی اکو روق هن وا هکدتکب ولکو

 رفت «كما زوط هلکنس وریندلس جاق هحاوخ ناهاع و یدشانب اکر

 ن هروتک هر رب کیو نانقجیدعا مدیدهلواراو لب ی رکی یدید
 RÎ مديد هلون یدب د نيد کھلا اکسو

 نامه هلاط هراکفا بوراو ید هب کوکر و هل اق هب ودنک

 ابا یس هکمع ند هنوط لوا تاس رب و هفت و «دتعسور
 یدید نسرروص نس هک مديد و اکسناب د مديد ردن یبسیدید

 ینهاک م راب ر وس .هزابب . هدرلنامزو رکان مديد یک دید هلی وش هتشيا

 رارکت یزوس وب تولوا لب و یدید ردا ةا قا

 هدنوب ال لکد یکی کلوا مری روک یرهش اما مدمودلب وس
 لکد هرزوا نوکس رفاکر الصا راو تیعج و تزاکرب و تکرحرب

 هبکوکر مدلواهناور هليا هڅو باتش تیاغ بونب هب یجوق نامش
 بت عالم رک مي لات هکتد اوچا اتو مدلک
 ماعلتق یرلنالس* نالوا + دنا هدنعاس غودقیج ندشرکو

 الا مدلوب هراح یریغراشلک هب کوکر بولوا یالای» او رلشعا
 یریغندنب مدک مدزوب یب هنوط هلل وا روانش تیاغ و مدنی وص
 ندننایصو اسد و ندنناکس یوکرب یدک یدزووب ید مدآرب

 صالخ ناجرب یربغ ندزکیایدرولوا سوفن ك ترد چوا هکآب
 تب ۲۷ مس



 تی هج و INE یدک
 یزامدآ ناتلوب ةدنس وق رازاق كرابآونأ نربک هنر ورراغب
 یرانوب نوکر رشا زاک هناج كنوعلم راردیا۔ے ور رکود
 ّ دوس كلک زووآماضرکلام گلد یک هسنبالق یی شنا عج
 ۱ زات قلیضاف هتسح اون كتکلام ذاق كلوا لاتو یار
 3 ار او مدآرحایرب دعا ۱ مدآ هغاضاق ره لاردا

 ندداتعو خب هجن هل و لا ردق رک هصح ندنحا روت نام

 ندرانوب هل رطوب مدآ ردق زویشب و ردیآیمار یرلنوب هرکص

 ,صالخ ندنرلتت نوک جات ۲ اع یرسدت وب ردا قل رفت

 صح یلاموپ هجندیا روم مانا جاقرپ ر دبا باکزا نوتا
 تاس زند الوا 3 اقو هند هلجلاموب هزک و راشنلک بودنا

 ق و رده رم هرکه او مهدی
 یسصاقیوکرب هگعب نا یاسحیدعا راشلوا یصآر هرکصند دانع

 ملا یوعدرب هل و Ce لها هدقالفا هکنأمز ره تک

 یا فی رش ما هک | لصف بولک یرایضاق کوکر هسلک
 رتحوبراشمر ردنوک دو یجوف ءان اک[ جد هرکوب رد را رومأم
 ی دنا وب هج مسسخ رهض اق اد تک مدیا بتا دیکو کر
 باسح نوک یکیاریو قدراو هشرکو ب یدردنوک ی کیعادو

 كوب شما رولک ف رحرب التم ندزوب و ید باسح لدتا

 اک اما ر در دع كبس ر دکحرکر دیازاربا نیک هی هجا

 هجا رد ها ل وب ش | هتشا هللا نایب سانحا كدرب و هن

 الثمر دبا یض ار هکعا ناب سانجا وب هرکص ندد انعو

 وب شب تخررپ کو یارک عضرع جحر لوا نوا ده
 کرلو نس ناسم ی دما < شعلا قابلا ىلع سقو

 ردکمولع یدالتس و منبو نیس لک د رداق هلا بلا ننی



 چه تب

 لوا قح یدر و هن الغوا هزاترب نما یس هدارکب نادغب ن ںی

 دیلوقرایضعب و شمل وب شرور هدنس هنب رخ كنيدنکم الغ

 قم هندادنرا هلسیس یی اخعمط یدیاشلوآ ی د هنمان ناسم

 سا هلا یشان یوق رب هرزوا داتعم ابو هلوآ شمرب و

 راهظا ناصع قیاس رم نکل و یدر دن :وکب وشوقشواحو
 اجر دادما ن د هناتسآ ی در دود هنرلسر یراتلکبو دنا

 هو < ه دل | دک اشا ناتس مظعاریزو احا

 aS ییاشاب نطصم لورعم نادشعرم بولوا

 نالوا فصم هراتماعز یا طب ی دنا نییعت
 نوعا صلع ندا يدنا شل وا ناترف لدب اضح ن اغا

 ناشلاع ناخرلندراو هتلحم نوح روت يدر دنوکب وشوق هلس

 هل واو شا تدوبع ندنرفس قلا ناخ یارک یزاغ نعا

 ید دادعاو راب دعا فقوت هود ش7

 دیکنار و لوتقم نارمرمم رابدنص یک, يراقدراو هت رزوآ رابدتسا

 هرکصن دنا راب دل وا لود و رج تو ب0 و
 یدلوب دادتشأ ندنوک نوک یرانایغط

 (لاضلاممنایصعییتحرد)
 هد ر ود نکیآ یرا داد هوط رجاعذیعوب ۱:۰۳  هنس

 هدنآ راو قج هبصق هجرصتخرب دود ندب وک هتمان قحرازا

 ی دا مدآرعیرب راربد یدنفا نا ھل یسیضاق قدلوا رفابسم

 لاض لاکو ندتش ذکر س هدتنحاصم ءانآ یدل اواقالم بولک

 كلش رلکب قالقا هکب دتا لشن هلب وب ندننکزا عقاو ها

 ترد هکلبیرلثناد لاصلاحم ندشرکو نالوا یس هزامالاراد

 ,یدبآ لوق رب کاو یز ےگ یرثکاو یدبا مدآز وام ندکب

 کروز دا ج ورخ هنرز وا لرو نم نی دی نوکره



 بس ۱0۸ —

 ارلیدلا جارخ ندنرلنمرکد دارغلبرلیدفاب هعفد یکبار ینومز

 یدباروصح تابصقوع القنالوا هح راو هدارفلب ندنودناموع

 هد هناخرقف دیو رجاعدبعوب ید زه هدیک هر رب ندرپ رب هنسک

 هزنابوق گلو رولاشوو ۰ رماد ند ETS هک ا یا کک

 تبنصم ندبا تباصا هدحرمس ون لصحت د ا
 لاعت یادخ تیک یدتنا تیارس ن دنغب دعلقا تاچ اعر

 یدروک اور یبحو مطوب نکیآ روقورس شمزوکرومارب هلن وب
 یکج ەمەر وناوح هدقحروضحاما یدلوالوئسمدوح هداند

 هلکم اجا ارادم هی زمدو و ناب و قالفا یخدرب ردررعم

 ی دمی هدلشواید یر دن ءوس هنر و یدردتا ناصع

 لوطا ( قوجا هسشاوا لیطفت لج یدلوا رهاظ هرکصیمق

 كني ریذت ءوس یتیدازوا رارفس هکر ذررفم دوب ژزولوآ شبا
 رافکو زدینب دننفلوا تیاج اناعر یشاب كن هلج و رد راث
 سوم اما سر هح رکآ ندیشیدلوابلاع هلهحو ره

 یدلوا هعتناضتقم هیعالسا

 ( ینایصع كنس هدوب و نادغب )

 (یتداهش كناش اب یطصمو)

 هلج راسب قحالوا راساخ قوا ر رفع یررفس شو رکنا
 نید یب قجالوا ااا عر اضوصخ یدردنوکر ل همان هرافکءا معا

 قلوا دمو قفت یوق نایسرخ دنا رک ناسف شتر هک
 لئاسر کا هنتفو تلالض هجو زیمآرفک حیاصن دهن نوا

 نادغب وقالفا و لدرا هلکلبا دیکخأنو دیدهن عاونا بوزاب

 هدنسلاب هنوطو رایدلبا ررقم ینایصع بولوا نانزکب و تهب

 ەكى سدو و نادنبهدنیلوارلیدلتاب زواج هبا قو تابضقعقاو
 بو دنا هدازا نیلءرعاش اب قاهرف یدبآ یم هکد كناشاب ناتس
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 رانا شمژرولب ماست تاع هدکدترلا دارم ناخ هک

 را ردبا ریخت شوقر ز رروتک نا نق رب همدا یا نوا نوا

 لا طاق هجربدقتوا ژرولس راقح شوق جاق ن د رق ره

 قلاب رکتسع یراکدید نجرونوک ور هل و رولو ناح
 سد ريم هکی رس هو را با زا یدیارکضنألوا مخ ا هنن رفَس

 نوکر رلیدتا ا ت هدوهس یسەلچجر هراس رایدریک

 هر رب نه و قاریاو یدمرب و نیفآ هرکبع هغل ایمر دق وب

 هاب ره تلود_یراکو رثاسو نرضح ناخ یدمردنوک

 هک در ربو باوج هلی وو یدمرب و رایدتسا تزاحا هنفآ

 ا درونک ریخت طبق هرکص ند نکو دتا لاعاب کلر

 دولوا لصاج هنیلس لالا تب ندنکلم هیارخو رولوا هنیفت

 یکسع اعطق هرکص ندق دل وا مرهنم ېر وهقم روباط هسخوب

 هغارپ لکد هج نکلا يديغوب رفاکرب رولک هن روغا مالسا

 شح افءاطخوب يديا نکعلاعت 4 هللانوعب رل هست | تراغویسنیکد

 نودې کودتا ت تلاش نایلسناطلس موح هکیدلوا وب ید

 یدبآ رازدنا اوکشقلخ هکراب ره یدردتآ تراغو یس نتكلم

 دیفت هح هرذ يدريد زباب ځد تكلم ر هك العيب تکلمرب

 رپسا هلی رللاتیعو لها یاب اعر یبیلیا دیش و قاسیو ید |

 تاچ کچ و کار ید روا هينا ی راب وک ی بیش نین رک چا

 يا اغ ر وپ راف كص ازز یدررل وا مدن رپ رکھ هس وا شا

 هه اضم ًالصا زولوا ت تن مرکسج ی ډ نمر دلا ن دن زار

 ندسعت هدنما كټيعراردقوب هکیدلواوب ید دررددر یدرربکچ

 هکیدلوا هوش ریدل وا دودیح هسبا را وایعر ولناق ید انوت

 ردعنو یدرملک هعنیلوا عج مدآ زوبتلا شب هيرب ند هقنلنرپ

 هاش هلیاقم دارغلب rg ,هسیاراو هبصقو هعلق



 تاو

 ۍد لوا رفلکب یکی رراسبرتم ھچک ندندورب اما ی دلنوق
 یدبتاقلماندب یلیخو یدبصاب ,سیپ تم . بوقیچرفاک هعفدیکارب

 بور اقح ن دسد رم ییوطرب یدلیوج بوط یکیارب عی
 سمعتع ید هکربدروک هلیبابو یدروشود هقدنخ هعلق

 یبا م ور یتلغوا رای دات دوع یرغوط هئودب بوقلاق
 دجش ری دنفآ موحرح و هب ودب هر رک: یفوتسم و هل شع

 یدوقبلا.بودنا نییعت هدارغلب نوتا هل رکسع یلوطانا ین اشا

 هد تس اف دارغلب یتونتساراتات صقان ندتکس ندرات اتو

 ید هداب اب ورلید الف هداتش ت دش هل واه دلا یس هج وبا

 زادرم و رلیدوتل ات ات ید ر دقآ وار هلنا بش اب سیردا
 .,یدلواهناور هدارغلب

 ۳۲ ءوس ,ضعب راد سس ):

 جداره رو دو و اطخ هکاب) :
EASE REE 

 لوق وق زککاب هلوا شمل وار مج م دندح یس سورکنا کره
 دس یدا بک هس صول دوخ لبا حور یداراو كس زوتوا

 نیا چای نا طاس موح رح یدرولب یلاعت هللا نن رصحو

 دنم وزرآ دن رغس سورکنآ اید هلغما لوا رفس هسورکن| هرکص
 ندا نادسبما تینعو یرللورحم ن لک هکلب ههل وا
 ینهجو هبش دیدیارکشل زدق یزکسع ینا مور هقشا ررداهب
 زدقیرکبعتلار هعشاب روب و یس هفن ابنطیاو یدیاراو

 وع تاعف دل ندنناسل كناخ دوخ یرکبعراتا یدرولوا

 رز رروس دیا شملک هب کسصع رانا كن یللاز وب ردشلوا

 ندکس قرقزوتوا الا و ردلابعحا هل .قلوا كب یللازو یدیا
 نددع كنب رکسعرات یدتیعوب هاتشا ه هدنکو دبا ز و ات
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 رذفلوا یدیآ شک شع الق مساق زو روش سرا اتش مانا نکلو

 ینااویا كملح هکی دب :اشمالشان دلو اراتغوصوروقو رللوار

 هری و یی هعلق بوردنوکب وتکمرب هیهعلقالوا یدیاشلاق ندلع
 ید ب اوج نادنخ نیعالم نال وا هدنحا نکل رلب دتسا هلا

 زوهراتروغ رب رکع راع د همدآ نالک لوا قجتاراب دمروا

 یآ چ وا « دنتلا قنا شع ن وجا نوکوب یی هفولع ندلارق زب
 یب هعلق هکرلشعا كلدتخرلنآ رک دلوب رفظ هلجوککیدروتوا
 یزپ و هج وار دق رگالوق نم هراب ره مری راشمرب و هللا هرو

 هن ارعوق "رس هک راقج ب و زوس ندنغاجاب رربررب
 هیاش اب نسحقوقلخ راشعدكلوا هددیمالوا سزالوا كلام

 نسح بود رلنوسر و ةلگوا ےب رادرس یدزرویریو هللا هرو
 لاع ند رات بابزا يڪ هوا شماعا لوق ن رلکدر و هراشات

 رلشمژاب هل وب ید هدیرلخ رات یتا ا و یدنفا

 لو رادرس ر دشا ندکماطب نیلاح تخم مالک هلوقم و

 یس هفناط لوق اضوصخ م السا رکسعرتاش هجری دقت کیدا

 اقا رر دامعا هلل وب یدیمزررپ و اضو هتعضووت

 هدرانوسرپ و كنرلنوسرب و هنس هی ناجرپ ا هشروع هکلب لکد
 كم السا رکسع هکلب یدرولک ناش هت هرکسعان هرادرمس نڏنا

 لوز هر هعلق یدرولوا رها ی ه لغو تکوش لاک
 قى دواز وا و دکماعا ه دكا هرصاح هركصندقدلوإ

 روص# هرکس قتجنا یاد یک هیتر و هل هرب و كرافكو
 هرصاح نوحا عقد نیهالکڭ قلخ یدرول رب و هسخول یدلوا

 ی دا شقوط ز و هتدورب ثاغاوه نکلو یدشلوارابتخا
 یسغالق ه دنس هرتضاحم ینا كنس هدب کاو لر و

 هراس تم رابوطو ی دوا هرصاخ هلو یدیاشفلآ
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 ی ررللاح كج هدا قوخ یدناولاح تعیعج رلبدرپ و ها هرب و
 یدآیس هرکه كماللا هیلع هانتلاسر ترضحاصح یدیغو

 یدیارللکد روصح نیذلوآ مرهنروپاط ارز یدلوارهاظ هک

 چوآ یکیاو یدیا نوک یمرکی جا تقیقح یرلقدلوآ ءبصاح
 ندنردیدیآلاح هکلب متعتم هجن شیوروت ندنرزوآ كن هت

 هناحوتف ر دقن ندشيوروب ءارغ نداروبع هل زبد ندشب

 هکردینانعرب هاش لج كفج ترضح نامه یدر هلوا قفوم

 هلبا هرب و ردناج كم السا رکسع نال وا رهاظ ندنا نام زره

 دم وب فور نال وا یراشاب یدیا زاورفاک كب نوا ناعبح
 هسخوب یدیاقتح هدقاحاب هدقاحوت هلج رلنو فو ب ی

 ید دل رک یمامردقاب هب هعلق یزس زادنآ كنعت ردق وب

 هر یدنلوا ضرعت هرم امو لام یدک و یلغاویلغا وید
 رو هرکصرایدنک بولقپ هن زروجاا راد و اید ر دلوط
 نیشببح ناچ i هراویدرب بودیان وروط هرفک ینورغ

 بر شلراعصا هنیرلینابز منهچ
 (یس هرصاحخكنسدعاقنا موق)

 ( ین د وع كمالسا رکسعو )
 لحاد هم السا لها هضبق یان هلا نوعی یسهعلق قنا نوح

 نوتلآكيزوبکیآ بودی لی" نامه عیج لیلجر ادرس یدلوا
 یدوق لوق زدق كب نواو یدوقیلا نوح ا یجاوم لوف دم

 < ل كعلراد رفد لاعو دیاشاب نان یکی هب ردنکیا نتلابا و

 یدرب و هبیدنفآ دجرمهش هلکع دیسیدک تكسمیرادرتفدنودب
 ییودنک اضرفیدیا مدآ مسجو اناوترب ابشاپ ناغع هیلاراشم
 ر اهتشا هلن لرداهبیلبخ رح دوانرا اردا تارکح
 یدلوا دوس هنر ز وآ یب هعلخ نا موق ندعناب یدیا شا
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 ضا دندش و دیکآرب هدنوعصهوب ا قالطا هد دارفلب و

 رفاکر رب یھتم هایصع هسلالاص لاڪ# رر دنوک هلا فب "رس

 لاضخا ی قعلو | لامس وکو ت ن ڏرا درس بناح ی دیا لاحدب

 یالسا لها نانو ه .دّتکلع قالفاو یدز دلت نک نایضع

  ۱تیک ی دیبا هللا اش نا یکیدتیا هل بو دیا هو ی دربق

  atلوا رک :

 ی تسولف یتا (
 رکصت دق دوا لور گن | رک قنا ۱۰۰.۳ تس حارام 0 "۴

 تلالضروباط بولیق یرانیراب تباتع یدیا شا زواجت ندیآرب

 قفل ماه اهدای هر هعلق 9 :ویدلوآناشی رو روهقم ناش

 کر اشاطو یيدنلوا ترشابم هکروس قارظ الوا هلکمک مزال

 یراج هدقدنخ نکل یدلک یدنایط هفدتخ و یدلروس قاربط

 ردنقت ره نیفاوآ نار یآزفط دار یاس رح كن رھن هار نالوآ

 رکنعهرکص کردیا بانا بآ ناب رج هسا شنلکود قاربط
 نامرف هد هت رکسعراتات یخ یدنلاصراخو هرب وط اموعهمالسا
 سیزنم بوزود راهرب وط ندنراقآزو ندنزلز راحو انا ی دئلوا

 دنب ندنآ یدراروقارب نیر ءریوط و رارولک بوروس تآ هنب رق
 هفت رادرس یتح ی دزرروتک هتلحم بوریدلاق قلخ رکیسع
 هراح نکل ید قار یدروتک قارط هرب وط جاقرب ةبغرو اکر
 هشاوناج دن ناه یدلوا دس ید هلکن و هد لوا تولوا

 ۲۷۶ اش ¥ هکعد یدک درس ندکحرکز الا

 جو كجرک ررب هدر ییار ن در هت ماحردرد
ATEقچثا مغل یکلوا نکل رلبدتآ لتون  

 رلندتنا مغل رار کت هدلحم لوا هنب ید را وق نرو كر او درب

 بوغاز تنشخو فوخ رک تیا ت تاخد
 — + س
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 .تس ر تب

 یدرزب دثب ةننآ ر رک ەل ۇق هن هستکر ار دنآندنآ

 هدنشزات ۱:۶۰ هنس ر دف رب هبترحوب هدربصقویماف

 کن وولیق ناجی < ناخ هیاشاب نسح موخس نادوف

 نيح كناخیدتبا ناقالم بولک هدلج لوا ر دیس باقم یزوا

Tr Eنپنس هنر كي وا نتمادلکد هس وس داچا . 

 ,كنلک سرب الا و دیک هرکص بشار نخ یدتبازواجنقوج

 هلا اشا مهاربا هرکص .یدتا دصق هسونسد هنب یدرب و

 صوص مزب وب مدتپا لقن نيس هلمابعم ناخ یارکیزاش
 یدیدردنعاق ندر هبت رحلوا یدعهو رد ار

 . ۰( كلاتع لاح یس هدوبو قالفا) ,

 ۱ ( ندیکیدلک ییارخو یرلمدآ)
 بو نوا تامی نواب هرس یرا دو و ق الفا

 مرسب ید هصف دوب ردراشملک هر و یرربکر اب یس هبرع
 نکیآ شمردنوکریکر اب ز ویچ وا یکیا م دنس اننا تو نع هنیزفس
 و ناب نام دیو هتک اب ندرت
 تک رجت ن د دارغلب زونه نکل و بوراو رامدآ ندر دقیلاع

 قنا یا شلوا باقع و باتع یس هلکمامر دشر |نیدملوا
oدن رخ وریکراب سآر زویتر د ابیلاغ هلیرلمدآ ه دنسار  

 نكلو رایدروتک هقنالیابا ده ضعل نو ونک و و نس  دوعم

 نا دیس تولوا هذبخاویرامدآ ن الک هکمابمت ترا هدنتفو

 رازه هلم وب ه دلع لوااشاب دڅ ییغوا رایدلروتک هتسایس

 لوبق ید نیس هیده اما ر دیا صالخ نردنلتق ملا حرو تنم

 قاالفا نمرفس ادا هرکصندنوب لات هلباءاش نآ بویعا

 كمر و هرفاک نيد ېب لمهم یکیا رپ نتکلم هاشداپ رده ږزوا
 ر دنا دیده هباسحو ذخا یرام دآ نلک ود ر دمژال هن



 تی ان

 نیکیدننشا تطاخع یاش ان" نسخ تب اول وا تیما یدک

 هل نونلا عصرمرب ماعطلا دعب راندلس ندنزان آ كعضوو
 و لاو راددرون تکه قشب نوصارلنا قی راو

 تخر عصر وز شش عص مهضنقرب و رایدتنا ےہ ل هر اھل

 زاضخا راوهر شخززپ هللا" سودو هزادغ عصممو ها نب رز
 كب شب و زایدر دنوک ه شب رال زنم بو دیا راوس اکاو
 دن و رادرب و مو دقلا رشت ن دیهاشداب بن اج نوا

 یر هقرفتم یلاع هاکردو یزاغا ولب و رلکب و رلیکب رلکب هلجب
 هکروشلوا لقت راددروتن هرو نع لح بوشود دنکوا یراشواح

 یزاغ هلروفنم و موحرم ناشیذ ناخ ه دنرفس قالفا
 ب رق هن واه یودزا ناتعمه نویلمالس اخ ناعلس ناطلس

 مور نوک لوا هنن زولوا هناور هن زف تویلمالس هنن توذیک هر

 هگو ا و بوراو هنوعد هلب رلکییبا مور هلجیسکب رلکب یبا
 ۳1 مظعا رزو هدک ذلک هر یهاشداب نواه قاتوا توشود

 مظعار زو هدنب رق هصاخ قاتوا توشودهنکوا هدا هار ارزو

 ند هام هاش داب ولتداعس و راشمردننا بورک هتغتلوق

 ناخ كروتوا كرو بو دیا عضورپ ارب قیرز "یسزکرب هرکص
 تادا تاعز ناخ هحرکآ ت ودنا یانتطخ هلبظفل شادنرق

 لیزر ز ادقم رب یبیسرک ب ویا تآرجهفمروتوا رب ارب بو دیا
 دبنرعوب ه دنباعر ناشلاع هاشداپ رب هوا راشهروتوا بودی
 رلهاشداب یرانا هنن نالوا قدا هنارزو هدنا هلماعم هللا ناسحا

 شان ےھارا مظعاربز و کیش ی دا یلعا ترص هلساغر

 ه دهاتشف هلن اعفد ه دکدلک هنت رفس راوب وا هدنناهمژ موج ره

 ررکهنعوق هساک هلع ینیادلوا اشا عیهاربا هکرابره مشعا



 سس ۱0۰ —

 قوتح هنفیدلوا ین هعلق ناملسم:هنغلقو دنکو دیا نانلبم

 كنزاغ ناخ یارک ی زاغ هل ر وففم و موح رح رز داغعا نامز

 رد هجاب د هنب زلارخ هلج هکر دهظع یارفرب یسازغوب نکلا
 :هتناسحا هعفد هچتیدنا ناخ نامی ذ* یزاغرب ردمبال هسلنبد
 هز اه قح كدر وک ناسحا و فطا هنا بشود رهظم

 - هلن رلهاشداب یزاع هلج بودنا تجر یاب رد قی رغیلاس و
 نیعمان نیما هدا مشح ه دن د.ییلع كم السلا هيلع هللا تببح

 ك هدعقلایذ هام هکی سنریارایدرویب لوزن هنسارحص قاب نوچ
 . هلچ مزکآ زادرسو مظعا رب ز و ی دیا ینوک ی ج زوقط نوا

 هلایبقتسا هلبا رکسع نمروتک ك وکو رپ لصحترلکب و رلیکب رلکب
 * ناندشروصرطاضو لاح بودا هعفاصم هدست قوا تاو زان دراو

 هلارادمسو راتدروس لوژت هرادرسقاط نی رز قاتوا بولکو
  یابعط نانا وا راضحا و رادروتوا ریارپ هتنرزوا دعقم رب
 اعو كن اخ ن دبتعضو و كرادرس القسع ضعباما رابدب اعم

 اص وصخ یتمروت وارپارب تح. راشا هعلاطم نیکلربکلد

 . سا سالسجا هننیع بن اج ین اخ بول وار دص یسی دنک
 قلطم لیکو كلرببک هاشداب رب هبحرک | رایدم روک بسانم

 ژوئرد هبطخ و هکس بحاض تافلابلنا بسا مظعا زی زوو
 نیا هاش داب هد رغابسل مرب ناخ هج رالد یدننکوریدنلب

 ی دا لکد بسام یساع دا كاربارب هلکنا زاده اشد اب

 لی هشنماقم یکی رلکب رب نیکدروتک ی د هنغانوا راد د

 راقاتوا هقشب ه دنغانوق ی دنکه کلب رلیدلک اربح یک كا

 ماعط بوش وا عضو ر هدرپ ارس هر اهاشداب و بولب زوق

 یادنا ككرک دنلازمم ی دنکی راشعا و تیاعررت اسو یراضحا
 الصا یاد یرلتضح ناخ قح رطدتا ران واسم رفاو وند :



 روکذ م ق یدبا هیهلا هبهومزپ یاعت هللا دنع نم قازوغالوق
 بوق ها اب نیب ردا ۰ دن یم ها اپ /اغا/ ناچ
 هتن و یاران ات رب هلش ندن ابحاودنکو یدتا تافو هدنا

 خب رانی نونا تزف یاد منکر ینا بنسناذوفالوف
 زلیاوس هتخالوق كلزاتات وا هدنتتافو نوح شما شلوالصاوت هل
 هیدن مدروئشط اکس ییمادخ همالبنا لهاو یت اماو

 هک ردنا لمن ردنا تناما وند روشسط هنر هرطنص نددنس

 هکسکچ رکشعهدنفارطا ییب ؛هعلقاباب هدنوک لوا نامه:هنسک لوا

 ردیاقازوغال وق نکیا لکد تکل نکو دلبپ و یودروکو راشاب
 ردق و ههش هدنک و دیا ناډنت امازک كن ارع ید وب زول وا

 یرطاخقلزوغ الق اشاب شا ردا جد نیاغا شداج رول نم

 ی. دا شمنوقیلا هلی اسالم خرا ڪج ناخ نوچ ا

 تلبس یا: م دبا: شم رو کک | ی اغا نسا رو ن ,ریقج یہ

 یزوک ی زۆ هلغل وار یدیا مداخ هج وقر ا وک شیو
 ہر ودنک راتات رکسع اما ش راص یسی راد کنندنر و و سم“ رر

 رک ه ید زرو نما شعا زا دقتعم هلبا تیالوو تمارک

 شم امروک اعطق یرلتفس وب و شهاعراو هنس رلتع وب تنتکلم مز

 بول وا زو غال وق هرادقهلاع ناخ رب و راتات رکسعردق وب نکیآ
 زدقو هاتشا هدنکو دبا تمارک صحم شهردشرباهدوصقم لح

 .تسار ةيادعا تعج درب ةر ,.نکیا ردیا روبع ندهل تالو

 نعل: رل زا تراسخو ترا کلم اما رارولف منرهنو زرولک

 دن بوروتوک نوک یکیا ریو رارولا زیشا رلناینسا زر مبل بوقا
 ر راروتوکزا هسل وب یش تی یذ زب اما رز ءال نرژکا
 هلقلوا دحرس قلنوص ییح را ردیکرا رک هلبا قي رطوب هلو
 ل رلت و رد هلئوا یلاخ دحرس نالا یدرریک دنلود هسکه کد



 س سم

 :یکیا لو هچرکا یدشریا دماغ خد یرک نیکدداکا ناب دلکچ

 یبلوا جابتحا الاو یدنا نکی یروبغ هدای د ندیرک

 .ت.رشابم هروبع م دنتقو وستاب ندبنسی رک زابنوط نام الا
 ‹ توق هنوفسوق تعاس ییدزاو هتسودرا.هسیار امك قتلوا

 ' ننوب یر اب ودبا وارف ن دیرک نالوا هننس اه راوب ؤا بوبد
 ..ینلا تین راؤ رلنازاو هروباط دعا هه یدک لر دیا بیقعت
 .نوما یرمم یدلوب هند قوحت ندقلرغا یخ راناراو حاص

 یس هان هنجو توزاب و راب وط و :رلنزب ضو یر) هب زرع بوط
 .رد زم هدهاشم ودنکو ب ی.د وا طرص ی هماکنه ادوعو

 هنلروس ماشا هدنکو دیا قوچ ینا بج قوی یس هام
 7 دا هللف
 IN يا سس تاتو نا )

 :كع نات ات یالقن و قاصق: تشدو یاخ مرق درون تیالو
 تفرعم معو ښا ب رکج نییط,الس قارتامرف
 ماش داما بناج هیلع یلاعت هللا هجر ناخ یارک یزاغ یاطداو
 نا رکسع هفلام هلغل وا روم اه ہرا ترعصت :رفس وب ,ندناشیلاع

 .هلیشلایرهن یلروط و.زوبع ندنززوا رهن ها راکش و دع

 میقاو هدندخ سس نودب بودیا رو ی نده + دسوعم كل ام
 : ووسهط نکیا لکه ظ ومو لومأم هدنبرق:یم هعلق قلنوص
 اید را دیشب ا:نم ودقه زم هن اتشپ ذ رادنس پناج هلکلیا
 .ةطار رات ان و ازربمهجن باییطخ لباق نالوا هل هدنیح لوا
 .كدشلب وس هعفد هجن ندنلاوحا ییودق لزا ودنکو  قدش وئوق

 دونی ندرت ات رکیع ابیعطق یاو هدنحا هل هکید را ر دپا لقن

 شنامالا یدیغوچمدآ هدنمان ن وغالوق دجرکآ یدیخوب ء هتک

 ا اوىزوغالوق هدنيقاو مدل وب ره ك رات ات رکسع ھڪ اغا



 تس ا ۱۷ت

 ههنر د ندرکسعولناو ند راکشودع زانات یدک تکلیخ

 رادربح ندنروبع کیچ رافک یدک بورپ دلی نراتآ مدآ

 ید یراب الا ولتآیدو روب یس هدایب یالا یالا یک یی دلوا
 راتاترکا نمولت | مزب یدو روب نیسارحص كن هرب رج وا بقعر د
 شبنوانوا هد مالا نفت یدم هدا تمواقعالصا ر دب ریغرکا

 هن الا یدیالکد نکم قلوا لباقم مدا زویتلا شب هرفاک كب
 ید ناک داش رادردزو 1 هنوط ب ویلز وا نیساع نهالس

 نی رایالا شملکا بقاعتم كرفاک الاو یدی راو كم یکیارپ هچرکآ
 روا رداق هکمچ هلی كل روانش بویمرپ و نلاغ>ا تعواسقم

 رارقر و تبا هدنرلرب قجما هج هدایز ندزوک راید بوزوب
 هل راک ی لا راقک هناش لج ادخ ت: © راپ دروط بولو

 رادان اتضفا نوار هن رلیدتکو راز ق دنخ رادقمرب

 هرافک نلکهنشاو رابدندیا شی رم یقدنخلوا تازغ نالق شعا

 ر د هلاوح نوب هرات کیا یسیابكااجوب رای د زس كنف
 یهاشو ر هنروبنلق جاق رب و راب دروتک بوط نع لابنواشب
 ناسکس زادنا كنفت ی وتسید هنتلاراب و راددزند رانزب رض

 لکد قوج یتعسو كن هنوط « دلم لوا اریز نایدوق یرصکب و
 دهجو دج ر دقلوا نیعالماما یدیا یس هناسشن كنفت مات یتا

 هلن وتشالا راندقان هنلوا حورح و هوا درع اعطق هکراتدت |

 ند رام لات ر دق و رب دعاق مارح ج هنتزانیک زبد هکر اب دارغوا

 ی دیار دیک بولوا قاق وس قاقوسس قالاره ندر هنروبنلقو
 نوک ها و یدزولاق ولیکود ه دنادیم یس هشال خداو تآ هجو

 تب ونررب هلبقب رط وب یالاقرق زوتوا هوا بیرق هبو رغ
 رایدارخوط ن را رکج بوبانص نب راسو علاطو راب دازغوا
 ورغوطهن رر وباط قاتا قاباالاراتدم هدناناعرد و هراخ تبقاع



 رلي دصاب سی رتم هاکیو هاکو زابدماق نیسوبق هعلقنیکد هنوک

 د اویا یربکرب ی دیا ه دنناب قسوا كنهعلق یتروهقم ر وباط
 . كن هروب نه هعلق ید یربکرب یدیایمتقرش هکه نبناج یس هعلق
 كر وهم روباط ,هلفمامابق یسوف یدنا شازوق هسوقوص

 لوا یدیارللکدیاخندحورخو لوخد یا یالایساناب و ولت

 ه رااح هککلیا بی رق هب هعلق یرلسپ رتعو هکملکبسی رتم ندلحا

 ها نهج نمی لپ دین ادعا نچ هلبا خواندنی دلوا
 نسج یلاعت هللا لضفب یدلیا لب وع ینودب هاغواو یتلبا مور
 نوا یک یکی درک هسی زنم ناناوا عضو هنس هلباقم كنوق اشاب

 باب دیس هاوخانو هاوخ بودا ترشابم هککود هلبارکب وط

 هو یدلت روق ن دع لص ارل دو زتم هرکصن دنا یدردتا

 یدلوا هدایز ید مادق |

 یی دلوا روهةم كن روياط ق ناب )
 یدش وا م دقت قمل وا ترشابم هنعفر وباط ند هعلق میکنوج

 راب در ونک ز انوط و را هقیش هللا را هب رع ندنودب سب
 هتسارک ر یقلوا رب وید هيا تیا فکه کر اجزلتلک هلبا رل هب رعوب و

 سوماج هجر و راب دتا عورش هننام4۸ یریک بوروتک ید

 جوا هل ابو, رابدزود راک ید ندرلنآ بودیا عج یرلنوک
 ندر زا بنوط هرزوا داتعمیرب ن.دنراب ر د سوماج یرب یربک
 هد اتس ب یرلکدی د دما الو رل دوش ناف سضتعو دیفعیرب

 دوو ر رب یساج ره ندرلیک نالوا عوضوم نوجا
 درس زوبتلا اد HES PEO EET و

 ندرسو بو وا ترشا بم هتسانب رلب ریک نوکر نامه یدلزاب

 ف درانآ رلبدلشاب هکمروک هی هطا ید هاف : هنوا نکولب یدک

 ندراتوایم هرهر هدکلراو یس هرهب ندتعاجم هدنلکوک, یربغ
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 ر دندادهش سد وب مدروکق ب راکدروتک هوبن ناوید یس یدنبآ
 هل وا مسقاولاقراب دروس ر دلکد ندنس ادهش هر اوت امآ
 تی وک نا شاب یت رف ٥ هرکص یخدلوا "یدلوا
 مهیع است هللا 2 هجر یدشت ۵ فو هه زی لزل

 ةسساو هجر
 (یغف ك: ةعلق صتخحخیکناماتنیتراصواتا) 7

 (یند دنلوا هرمصاحم كش ی

 ناوارف رکسع ناشلاعزادرس مکنوخ 6*۱۰ تس ی
 امدقم هکاغادج یتناغا یرصکت یدلبا تعرع خرمای ۰ها

 نالوا اوو اش هل یعف نوغرتسا «دعبروصح هدن وغزتسا

 مظعا رب زو ند دین هلل هر لر لوا نیهاتش كل ةن و ۱

 یدلک ها یز کک كثب کس نوالماک هدددعر داشا دج الال
 عفاو قلوا یدنوشوق هزرادرس یززاغا یرهکب هلک هنامز وب
 هب ارغ و رداسهب رب هفتن نکیآ نکمیعفد ییا شماتلوا
 تونادلا هنشهس وقرع دعاوم كناشاپناتس هلغلوا م دا ضف رح
 یوا ادد او ور دک یو ورک
 ه دلحم وت رب دقیح هلا اما راک نوک ی غجوازار دنیا هرنصاحم
  یعشع بو دیا لر اصر و اضفب انصح یھبلا یوم یا
 یازرا اکایدیا یسمدا ۲ دوانرا سنج مه كن دنگ هک اغا نسخ
 م دکدلبا صر ةهاش دان ولت داعش هکردلوفنم قح یدروک
 یی دنیا مدهنیصرع كن هلیلح بصش لواو كل هیلع تلود وب
 مرو هلقس يصرع یسک كنا بی رف ن یاتعت هل هاش نایک
 هدنوک کیا ينال زا یدل داتشوق هعلق ما نیتراص ندا هوا

 چ نوک یخ جوا نوا كن هدععلا یذ ندنآ یدلرب و هلا ناما
 هلو کل یدلروقراسیزم ه دنسشرکیو یدلنوف" هنتسا هک

 هس
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 :ننج لها ی ةرلنا ر زب ون :دیا ضرع هر و دنک ینازخ قحالوا
 رو «دنآ قسطت هتفد نالوا « دنزللا كرابمیادهشقج هوا

 روض یاب دحض و ینایعا كن هتشپو كنودب ةکمدروک
 ؛د دم یادل نویبر دن د ادهش ه دو و یدلرووتک هنر افرش
 .هنکلم وب رولو! هجن لاهلدحرس وب هنمجت دیکرانوب اب غاطاس
 .لاعاب دخرتس و لدباتم هنترضح یاعت هللا رولوپرفظرفاک
 "هتک لوا مدد نولبااجر ندنرع بانج یرانوب نوسلوا
 كن رمضح اجر هللا قیرط و ی دلیوس هیالوا هدننا سوا

 م دراوکر لب درکد ههنعلاعن هللایصر بکآقیدص هدننیم بناج
 .تص هلنا قیا رطو مدراو هراب فرط هزکو  رایدعروی دیقت جه
 قی ید نادینافنوا مدراولاب همارک اخص ناروتوا هدلاعن

 یتنع ترعضح لوا کمی دشالوا هلا هنسکرب هنضح
 نّتکتسا هّلا لوسر اب ددرت الب نامه شما ههجو ین امت هللا مرک
 یتا ت اخ وب را دیا اجر یدزتشوک یو ب وید هتک ن الف
 ات رز دحنرس وب هجن دیک رلنوب كس « دا اجر ن دنرع باج
 جد قب لاما ف رولوا بلاغ نمد هم النسا لهاو رولاق
 .قلعتیرافب رش رظن راب دروتک هنب رلقب رش روضح كترضح
 نیسندنس ادهش هب راوب ون دج لها یدنس یکی کیدتنا
 راد راشعلوا دیق هنا رفد ادهش ه دقح ناوندراتو و رللدزوس

 عن همالسا لها هد دحرمس یبو ر دقوبیاقحا رفت الا فج
 ندنلظ كزلن وب.متما هتسلوا بلاغ هلطوب کا ر دوبیجد نالوا
 هعاشا ندعقاو و یکی نیدلوارادنب ناه ی درول وا لاعا

 "نادر هتسک لوا و یدتک یشللالح هلبا قلخ هلجو یدتا
 هکربد هداز نیدلا ضن موح نی دبیا هک ینهتسیک هنعت

 نسکلآپ نیم م دریو نیم وید هبا منکو مادتیا لاوسیم دنک



 سس رسم

 بوطهجتساوع (فعدخ بر ا) بولپ ریا ندنرلکوا هاکبوزوس
 ناو ناصر لب دج اق هجر وک نی رلکدتسا:كمروتک هلتلا
 نکد دنا داتععا هرادمد رلتدول شاق تود تۆق هنوقسوق

 هد زا كزادم دج درا وب ر روک نلاحو ن وخ كرادمد

 4 اشا دمخ و یدبا شعفوط نفت باشان نخ: روو

 قبحالوا یدلوا دیقم ۱ ی ناب شم نوک ا دا هعفد جاقرب

 نوئوط مدع ءار مدا اك ترد ج واید هد هب راجو ی دلوا

 نادنس هب نا دارغلب ییوتسا تاهن یدصاب مدق هرداهش هبتر

  .ندراتک هد هر راحت وت یا یدساوا قلماند رب هدوت :هغاشآ

 .:یدلوا نیلفاش لفسا هاز كلاس نیدین هارب ید

 رصد مولعم و قراعتم هدنود . ۰ (فطاصلا ءابورلا رانا نمو)

 لؤار د تشل وا و ندموج نم یدتفا نطصم هداز ندلا

 شوق هلبااء السا رکسع هنس هاباقم یروناط لرافک هک هک

 علناو روک ه دلاثم ماع .هنسکرب ندتنا یاص هد هتشبلدبا

 | هدنفلخ هناهزا ج” هدراز هربس فیطل تیاغرب هدارفص

 رثک جرب قوب قهباشع ه دن زراوطاوعاضوا زکا هدنراساپ
 یزاهننک مکیدلط و يکي دلی ضعب راشمزوتوا بلوا هریک ةقلخرب
 :زانا رل زروتک- هه زولصح "تلود تحلاص نالوا شح رد,ص

 رزپ در داد ادهشن هدو هنن کا تودیا قسطد هزتفدرب ید

 ندسلح هت سل و و ؛مدشانب: هب هنسکناروتوا هدلاعت تصقاح

 قوب نیسمزطبا ةکیدزوب م دید ر دتلاح هوب و تیعج هلوبو

 بیبخ یرخق ناتهج یکیا ثاکودروک سلج رادص ون مدیدد
 لح اد هلجو و و هلع نلاعت هللا لص زد افطصم دع ادخ

 :رابراهجناروتوا هدنراسد و نیمو ردما رک احصانالوا هقلح

 دینهشهد هر ناب نکن راب نیعججا مهیلع یلاعت هل ناوضز ردمآسطع



 بی ایا سم
 هلهج و وب هلغلوا ل وائس هدب رک لا كولا مادقا هغم راو

 ران دشا, هرمص اج ین اوسطخ بولک هرکص ندنا یدتنا ماقتنا
 ةچ رکآ یدیا كب نالسرا.یلغوا اشاپ لع یراص یت اولریم
 یدیآ-رداهب تیاخ هنکلق اما :یدیاراو یس التیا هقیک زا دقه رب
 راندکو د هدایز نونو کم زشت یناوطخ زکا نوغ زسا رکا
 زایدار وا بوطزوب رشب كيم یکلبرکی زویسشب «رخزورو
 ندنشیکنا زافک یدملک.مزکا ږ ادرس هليا مالتا رکسعهکم)ادام

 یکجا یدشالقی مظعازپزو نوسچ یدک لا خد
 ٠ اینک ب هدنسهطا ناره ؛وق و نلت دقلاق
 0 رک یر او مز هتم هدشس هب راحتناوطخ مالشارکسع)
 روصح نامز رادصقاوب :ناوطخو ناوغ رسا نیعالم نوچ
 نکم لب ااو یدک لمآ هد ابزرف هد اغلب تاتعف دلاب ی دتا
 رب زو یکاهداز مظعا ریزو یکیارلیدتتنا عج رکسع هبترخنالوا
 نوع زلسا ورابذتک نولوا راد د یرب ی هخرج یزب ریلد
 عر یعمزاو دنب ز زوا ی روباطناوطخ ند رویاط یدنززوا
 قدر طلا بخت «هلفلوا یسکت زلكب دحرم اشان نسح و رلیدتنا
 نیرکح كلرفاکه عن ق لاو یدلغاب ئالا جافر بولوایب هخرچ
 نلتدتشراب ندنیف زطز هجنورلیدش راق هرکج اف ربو یدلغاتط
 نو داشان: نسل یذپا هفلابف یرکسع ناک همه اف هک افک

 بوروس تا هثب را رز واو یدمهدبا تعواقم تبقاع هلی رکسع
 هنه اکناشت زاب وط نیرلالآ ف اک نلک هی زوا الا یدم هدنک
 الآ: بوروتک هنتلا توطو-یدلربآ"ن دن کو نوا لج
 هز) دنر و تلف هرلنزب مطب هدلح ل وا عی دوصقم :یدلراب کیا
 هج هش زز و | ن دنا كج دنا هدنکارب رت وطیرافکو چاسا
 هنر راز وا مکه و وب جاش انس یکم )هد
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 رلشوا هنتبسواو لشمس هرک هدصت شخاق لب بوقیچ

 و دک دلک هرهتشن رلشمامهنوط,شعنش هب ارغوشلنروق ندنرلحا

 شقبا لکد یس همارافک ر ایدتبا ناب رق بوروتک نیب هیت اباب لک
 لفطو زوج نالف هد ههنلبو شلوا مالسا تازغ ببصنر هج
 راشقبا لتق هلن رللا و دنک الوا یراق اشوا زیغص

 ( ییدنبا.روصحت یناوطخو نوغزسا كروهتقم رافک
 ( رد ه د ر کک یییدلوب زف هنس هعلق داغی ولو ) ۰,

 یقدشربا زاذکو تشک ,مسومو راهب لو نوچ ۱۰۰۲,.هثسس

 مادقم ندزورون راف ندا تكر ح ندنرب مالسا رکسع زونه

 نیرب و هنوعرنس| نیرب بو دیا ببتر نیز وهقم سون ابنط,یکیاا
 ن دیک هتیرزوا یس ةعلق ناوطخ یدردنوکه نب رجس ناوطخ
 راپ وط یظعو رایدنشو د هنیس هعلق فارغ ون م دقم نیعالم

 نانیبس یتسکیرلکب یی مور رایدتیا ترشابع هکک و د بوروق

 اما ی دبا شملک هرکصن دنسس هب راع دارغلب یتوتسا ه دازاشاب

 اعظق ندنقلخرکسعو اولاریغ تز جوا.ن داما قحا هدنناب

 دارغلب ینوتسا ید یرکسع نودیو اشا : نی خدو

 رلنا رلبدم و دیک هندا دما هلو ا.یس مادروخ مز كنسهبراحم

 ی هظفاج را دقهرب زاب دریو هلا هرو یی هعلق ر احان یاد

 زایدنلیوس ا الصا,قسولرب ر اتسو ینکب یدبا شان وک رک

 ندنرلیزاغ یکسا 2م دحر س. ی دبا.كي دم ولهب رف هرق یکی,

 هلجج ی دیآ ن دنرالض اف یج اص تفریمو اعا كننزضعو

 رازه تار دخت ءاسن وربیو ناوج وږقفاو ئغ نالوا هد هعلق

 یروب نریم اشاپ نسج زاب دک هن ودب هليا الي واو و ناف
 دعلق یه انک هد ره اظ ید ردتیا بلض باورادتا دجا

 هنب دزوآ ر وباتط هد دارغلب ین وتسا لصا امایدنا کود رنو



 اف هه

 یدتیعوب یوط كل وب و یدنوق هننتلا دارفلب یر ونهم
 روصنمو رفظم ولکدوب هرکص یدکود ن زوق هلبا رلت رب مص

 وتس ارج قت ابواب ات ی دن و د ب وانا اشک هنتشدل وا

 یشادنرف لر اساچ هکنایلوسقم الا یادلواا ء دنک ارباب وقح
 راج نالوا«دنتمس عالق ناسلوارکذ یدیازادرس + خو

 جا نادنر اشک جگ ی و رو

 نوک جاقرب هرکصن دساق یهاک یدزب و یع وطازدق تافک
 هتنس لوا هبا ین ابر ریدقت رازبد زاب كچ وکرولوا ل ذتعم راوه
 را تهب یراجاغآ هویمرنک هکیدلوا زاب هوا ر دتق یآ یکیا
 لصاح زا الا وب ندزوج هدنرلجاخآ انا هجن اضرف یدرب و

 ندیلجا لوا ی ړي رخن الضا هاوه ن دشبق قعد یدلوا

 یفصحا نالاو یدلآ ررب:ررب یعالق ناسلوارکذ نیغالم

 ۱ ..یدناف هدرافک ی دنا

 دهد رکن لاو كم هع ةع ون وص) 7

 هد رو نع هقلبیدلوا رهاظ یودتیا بلغت ردقپراذک کوچ

 قجنا رایدروجاق هر هتشپ نییرنکا كنار وعو لافطا ةا رع نالوا
 E هیقتلپ بوسلکر ابفکن وچ راب دل قولا را.دقمرب هد هقلب

 هزفاکن در وخ اربو بودنت یس هلجج ی:دنبا : ناچ
 راددچاق بوتوط ناور ازعو راب دجا لوب ندناا تولیوق
 بتیعغل یرلنو یشولت | لک وب یالآ تزد ج قا كرف

 نیکنج تیا لصتم ةارغ یدتکب وغوق هکر ب نوکرب و یدتبا
 یدیار ردنا عشفد هليا كف و ق وا یراناثلعب و ی دردبا

 ردقوب لای رط وب ی را رردلاق یش ود بوریدنلنا.ینالقو
 ربنکشتتیکوب ردندبیارغوزلیدلواصالخ:ندنا كنادعا ترک
 هل هبا تارغ شم از راسب هد هسقئلب جوقرپ كونب تباغ عی



 تس ۱۳٩ "تت

 هدیا مفاد ن دنزارزوا لک هب هلباقمو م دیک هنت رانش هک ون"
 یکرامالس یدنا راشلزبد هعالس هک وط نادر م "اقارب نامه

 ی اه ید ارهارتاسو اتش اب نسخ رلبدنآ ن وط حق ولو

 رلیدتشیا هب رلندروظ هن اما رایذتتنا دا رف قید كروط نکیدلوت

 یغناشآ بوت وط یارک یکولب رب هدارغلب ینوتسا کولبرب
 بوونط ناو ن ودها شات نس ید یولب زن هتکلم
 دک: دن افت وت غنا وا دام الات > نشنح ها هوا لاو

 كنفئرب هتنلا ییتلوق وی دلاق هسک« دادم یربغ لی

 اما یادتقا ررنض قلق وچ هنج رک | هنشیدوحو بوئقوط
 نیس هل ین دغا ككاف قد كن یک درز
 ین اطوا هلغم ال وا نک یناتفطنا نکرجاقو یدر دنشوتوط

 نالوا وب و توغر و لوق « دنطواو یدتقا ۳۹
 ناکداّیو رادیو یرلنلغواج.| ید جاقرب و یراد هش رخ
 هلکعا مادقا هنل اتق كرلنار انکی دل اق ادم اموع

 هک ابشغ هلغلوا هلن هدلعاوا ی زاقل را و یراسخوق لرکسعو
 هاب او ی دلوا دیقع نادنج هنیفعت یزاوس بو دبا دقت
 ی دنا شمابلقا هد دحج رش زب محه:هکیدلوا نوفنض عینشرب هل وب

 دن شود ارکان هدارک لوا هدان كشت ید قلا

 ییا یک نب دکس اتش اپ نسح یز اغ ناب رت م وح رح ةرکص
 بورد ژاق زا ویق چاق رته دک لک هنس هی طفاح دارغلب نیوتسا

 ۳دی جت یو

 ا غ ٌةعساو هجر نلاتعت هللامه

  (مفسویوصو عرب زا و نا“ و كلف كرافک )
 .(ییئدلوت رفطظ دز هقنلب راس کت لواو)

 روباطاهنب هرکص ندقدلو مارهن | الساكت ۱۰۲ اه



 جی۲

 e بیپ هد[ وا ندا

 نایمروک كينج رایدلوامجج هب,هرواشم و ی در ددسک, م بونیا

 كابا ,كسشعوط ىس هم, ن تحف  هنسکب نابل یلاخنمشدو

 نامهو رب دا .ازغبد اپ كرامو رابدید سعال ذکبشاب یشعلآ

 "نو د هکرلن ۶ رابدید ملامروجناق یرفاک ممروش .هنب ناز اوا
 نايا ناطاس ن دول دارغاب ینوتسا ن دهلج ی درولب نلاح

 را هبجوق جاقرپ یک اغا ماسحهجوق شلاقندننامز موحرح

 ر دشح اف یاطخ قمراو, هنبرزوا ر دنلکد نکشی ارس نم دوب

 كلک نام زلوا كيد یهلزوپ نشد هلکغا لب دیت نیدروب

 یال | يال و كروتک , وزابیرکنوقراوو كرف هترآ هر هتغلق
 هنیر ادم درانوسنا بیقعت هک نوک زکسلع + وخ

 ,تیلصا .هسراروشیاب تونود دن رلرزوارلنوسشالوا هثی را هن هرعو

 هللاءاشنا رلنوسلک هب ودرا كر دنا نيشاوص تبا ردولت ارایکسو

 .بب رق یرلنا یران زر كنودراو قرلن وط كن هعلق یلاعت
 ۱ هلا تفارظ رلشلاکوب هخوق وب رانا رای .دب د نر دشانب هر

 رابدید زرتسا قمار دلوط هلبا ېب هظفایحم و .كنلک؛یدعلق
 مکت یدلوا بلاغ یزوبسب كرانایلب وب دمآ شوخ هلطا و

 برج یی زار بو

 هیج هخر چ هنو رادم د ېالآر هنهکرایدتپا خد شاف یاطخرپ اما
 نادنرب اب هبتس وف اب هلی هراشب رکسع هلجج الا رایدتب ار اتبتعا
 روارشب ردرب ر دق یی ریا ذوکرب نيام كاا

 كولن | هلن رطوب ی مد ایت اس و یر چکی ورایدازید تاق
 ' زو شب یرادالآ كتابا یرنو جن یا هدنشکوا

 نیا نوتیرپ هدلکدلک نب رزوا یک غ اط هرقرت ولآ کی هکلب



 تم ۱۳۷ تب

 راشه ردتبا تدوع بوقی نت +
 (ندنفلخ كولب ودیهشیساغآ یرلتلغوآ هاش
 ( ردم دنزکد یفی دلوا دیدانمادآراتقعرب) 7

 لولب یساغایرلتلغ وآ هاتس هرکصندقذتل وا چ 3س هعلق ةطالوب

 ب ولك و رغول اطا نووقات بوی هبارشک مج نادنقلخ ۱
 الا كغاط لوا هنس لوا مکر لندی هقا نوک لخازب دن"

 لب دید نزدیک ه نعجن دفعا الا یدیغوح ا ید ورعاو

 یلبم ناب کیا جا ھن ویامه یود را دوخ یز وناط هلزفاک
 نکو دتکك نعلخ لول نک اتفدخ لطمه ر ولدحرتسیدآراورب
 یدلم:یخد نب راکذتک نا هظحالخ هو یدمزوک لوقعم هسیک

 شهلا ار كناغارلبدلکنوغروظو نوغرو روا ر شبا یسنربا

 دیهشو رسا مدآ ی یخ ید ندتلخ كولب شلوا دیهشیذنکو
 رایدتنا قلما دیر هلب وب نکیغوب تشش ًاتماعطق ئاوا دی دباو

 (دارعلب نتوتسارد مالسارکسع ماربا)

 .تعجا م نوخ زادفع اط راده“ راز 7

 یرونهقمر وباظ نست زا یدل ؤا کتش هرارف خزودرافکی ید ۱

 راح رزرو ۵ دنود ىدا هرضاسحم یدارغلب قوتسابوقلاق لا

 ی" دلو دراو د زاخو هی اشا دن مظعا رب زو نااشاب

 یدنروتک نان رکعت یاس شب عقاو هدنراومتو برق یک
 نواح نفع نوا مالسا زك نالوا هلن هلظفاحم نواب و

 ناالق )نام رک کلا یذیغوب مالک « :دنکبدا

 زاونه لوق ید كنو دب ی دنا قئزا نادکب ید یرتفکب
 شد هوا نوا شمات نیسهصاط وذو انا هدز ۵ درب رب

 2 اتشان نسخ لج انو ی درولوا رکسغ ر داق هقلق كس

 هملقو بولآ زبخ رافک یک ینیدقبج هللا رکسع زواج ندکی
NR 
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 ردیا لاوس ییاهنع یلاعت هلب | یصر هقیذص ؛هشیاف ترضخ
 هلنبع خذ سلب ارد یدیا.ناتهب بیک داس٤ نالوا هراناو
 بچه نااتهبنالوا هيناهنعیلاعت. هلن |!یصر ےن تصح

 ماما لک لاسر ه.دیناض ناتو ر طع هک یاکطوا ی دیر
 ةلرکسع نک دیک ب ول وا ناتعمه اشب اپ یم هلبا ناخ لوق

 منادبام_(عارصم) «.دنس انا «رواحمضهب قلعت هنخلرداهب

 ییوکو د قارفتیم هتنزوببز * دنتبدنینجنادرج نایمور
 ن دلیعمم/ هاش یمن اخولات اعقاو ی داشاپ یم ادر دی رکسع
 یتلباوجربضاح ِكنچوآ كزلنوب قجنا ربدردرانون ئی وکو د نالا

 etê ةجز ردوللنا هقاروا هغر هللا لح نوتل)

 6 طالب ٌهیعلقو حرش + دعلق )و

 رق ۇارنا شب هاشاپنانش میکنوچ ۱۰۰۲ هنس مار
 ویلا هنوک ی زکیوو یب دز وک کر ادت تاودآو تال ی دلوا
 نی ق جد مساق زور هدکدلک هدارفلب بوقلاق ن دلو بناتسا
 هعرتسج هدعرح لناوا ویب روب با ماقا ماراو فقوتیب یدی
 یعاوا رو نم هاهیلاعت هنا لضفت بوک و د نوک ج واو یدلک
 شخامچاق نوعلم قجالوا یرلکب رایدچ اق بوغارب رافک توک
 یدلکودیتداو نوک یکیای دلک هط الوپ,ندنارابدتن ارس ای دا
 روباط هسیا كرافک ی دلو مه نوک یییرکسا نوا روب ن هام
 هزواتنم هغل ناو هش رزوا و ی دیا هدننسار هک انات یروهقم
 هل هلیاران الواروم ام هنس انب.یربک هدوراارقجوب تح ی دنلوا
 نیکی دیار نکییمجو روباط معرب یروباط كرافکر کع م دیا
 كجلک |! راو هکزت اج ی دیا شلاق نوک نوا شپ هعساقرلشل اربخ
 هجوتمورغوط هنو دپ وید هدیااضاقت هتدوعرکسعو مدیا اضتقا
 نس هديا تدوع هکبد لک فی رش ؛یدلرویب یخ ذ هز راشلوا
 اس هلال وا مساق زور یک یتیدرا و ه ودبیخد اش اب نانس



 سم

 هنت وعد شعلا برت تفایضرب یعلیاهد ةر دا هک رايا لف

 تاو ی ادب د ن هنا ولطرب اکس با ب ارش فیک قدر او

 تو کسی قاي وین کک سرب هدنتنیه
 تحد تایپی یک رد نسب رول ماف ا ف

 3 هنن ززوایعلقو راو هدزاکنخ هو هدراساحهنارقا کم ریا

 ؟ ر دتشلوارعطم و روصت» هسي د راو هر هره ردق و

 تو خانآ یس الج و یدید ماروا زف ی دزاذن تكتسربد

 حالا سفنراپ در دنیا شاب ب وب وق هر نیس هقرا لا بوقلاق
 نوچ یدر دیازواج كب هلیسایقشا هرادخرس هدرصعل وا

 نب م دید بیچا هقاب رب دری و هل | منب ب وزب داوظ خد جدقرب
 م هدیا دع یک مس نی انشاپ و نیر اک واریز هاش داب

 ,هرک هج یس ولج ار ز مم هید ر د زاتع ند هلجتیرب ن دنر اجا و
 هنقسشع ل دیکب بی ریاما رد ر ولنلود شقیا دوو تابا
 هنتلایس هقنلب شدشب چ رف یدژادنتاکی دید رار كنس هکم رکا
 لک بور ؤا هرج او هثنالفاشاح ندندزآ نکز ام دک د لک

 نامه مدند ر د رداسهب مان نالسرا للذ لوا هکی دالخغ هنشاق

 بضع نيس خمس اندیکی وب یدیدردنالب وب بولک هبضغ

 ی دناق هسش رب یرب نیسیناوا شک ب ورپ دل اق نیس هزب رت هلی
 هجراو هلوبناتسایدنود هب هن اون درفاک شوخرسندنتدحو
 لاثماک وب مدقماما ۰ یدر دیا لقن وند م دشزران هلبحوک هلنوغلم
 ندتشانم هلا: هسلوا دغ لداعم هرانوب هڅول هنلتد

 ` هجر کا هیانکو باو « دنلحو «هیاکحلوا یرب ردلکد للاخ
 نان هفلح ید هتسعو ج استحا هدازبا ن دننرهتش لاک

 س هراعک هدنراس مش نامز هنع لات هلا نضر رک ترضخ

 نانز هنعط هن هن اک ن ابهزرب هن یجلیا یرلق دروس لاسرا 4 هرصیق
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 ف وإ كين وا زوتوا هبسورکنا هصلاخ هکس هنس رهب كنلارق

 یرفاک مس "یاوا معطف شب نوا نوا یربغ ن دنوب ی درولک

 بوروتک تعاس ج وا یکار ورلحدقو را هب وقو قی رباو هڃک
 هدقدلوا فرشم هلنارصم اعرب رس یاب لیبقت لیا نالک

 نورسا م دک دلک هنوغزنسا ادتاو یدرولکچ وید یس هیده

 .دنب رایکب رلکب نو دب و حدق و هپ وق یکیارب و شورغ كنب هنکب
 .یکارب و البطم كنفتو حدقو هپ وق جاقرب و شو كيب چ وا
 سصاح ه دنا بد ه دنرلکدروتک ه موج هاش اب داهرف توات هلق

 یرړاس یدیا شویع كنب قلا هلل وا جارخ قالس نکا مدیا

 هنساغا یرهگیو هب رادتف د نو دیو ی دتا تاقشکیآ ېد

 .كيب ترد مظعارپ زوو یدرارربو قس هل وقم هپ وقو تعایس

 ..تعاس و یس هپ وق هروک اک او شورغ كی شب ابلاغ هبسخوب
 :یشورغ,مهسبن اره رد ىلع جدر هیارز و رایس و یکشتو
 . عقاو قمراویلیا ند هن ابتسا هچ و . ی دیا.نرقم یس هپ وقو
 نو دن هن , ندبنفرط یسکب رلکب نو د قحا ىدا شمالوا

 "و رلیدک یدر دیا تلط یب مش حج بوراو یر ن دنراشواح

 بورا اد را هطوا ول هرجب ماج هد نجما یراسیک ماج
 هب یکرب هلب راریکر اب یس هب ع وطنهو هدیکرب ید نیراهطمو
 ی دیا رارروتنک بوکح رل هميش نیکد هدارغلب بو دا لیګ

 كنیدنکیرلیگب رلکب نو دیو ید رار دیک هلبار هب ع ند دارغلب

 نیس ه دب زکر كني راش واج نو دب دوخا و نیساغآ هجوللب رب
 .۰ یدرولب روکن دنلا كلا ی رافراصم یدررر دوکه لس

 ۱ (تارظاانلا عي ادب نمو )
 رفح و یسیج هلی اعم .كنودب مدعم لی یکی كی

 , | بولوا رومأم هنلاصبا یسلبا یدنف | یلع یجوز كنس هریشب



 2 ۳۳ حصر

 تفشف و تعل ردسق وب مدنرارق ج  مالرنارکسع ی دفا

 ن ناب وی نادك ی راغل ۇق رۇ نرو دسلوا تفاط ق: ملک کج

 کو نکیا نکمیفد هلن وهس كن لاف ویو قمجآ سر
 یدندرش ابر وخ را مر نیم ۳ ن الود توانا شن ازا

 نک اد یرات رخ اش اب کی ید ینتفا جا وجت ازکت

 دهاسا نخ ایران اعیوتفو تاوزغ زد یلع تلو د وب

 هکنی هدنا ماما هلکن قب نلاعت با ءاشنان هرزوا كم دش ربا

 داخ ا دقوت كم هاش لوق انداز ك هاتداپ

 تنلارق یدلوا خالص و ص هلکمرب و نهی ه دید روت

 قالب: یکتا ليما هاك ماو اشا دانه زف قاط ه دنو دب

 قالس يا ید لز فاک یدنا ساک هتدافس ت اشا یارخ
 "۸ هرودش ربا هماغا ی رک زات هلند اد رم ر غا وید یدلک یتبارخ

aهلن ون نات .هیلا ءاش نا  
 ردق وب هدنزاید فوت ادارت ك نتهاشداپ ولت داعنس هک شهزاد

 نارد یند لوقرت ۍدروتکۍ دل نیلغاوا هرکضن دن اخوت
 ناشکرت ناشک لارق نر تندرو ڭرائ کھوار ةن روا
 .نلاعت هللا ءاش نا نیس « زا یدردنوک,هب هاش داب ةناتساولفاب ىلا
 ی راتضح اس اب "یی اعت هللا رفغتسا یدنفا هج اوخ یدید

 نادم اش تفاف روس و نرد شاش درو غ لاوس و

Nسد ورد رابدلغاتط بو قلا تولد  ES 

 شاک قوا شیک هلیاقم كمالسا رکسعو شل راک یی هتشپ

 ی دلبا لفت هلا

 (ند هنر ناک ن اقاخ دنا رخ :كنلارق )7

 ۴ یاد وا ادا هاب راّرقس شا هک کاک ثخ راتب: كيب



 یل ؤا را درس هنلبا مور, هتبلایدردن اب نیدقاب یدوا ترغیب
 !هتخاصس نیدکسندقلشابجب :رقاحمدق ندن و قاقت اید دادا رح

 لیصقناش اپ نسح رکذ لا لاس نالوا ناریم ربع هیتسوب ۵ دجب
 بو دنا مهنه نی ولاط.راغک هدر مد هتسؤب هرزوا یتیدناوا
 "هعفد یدلا ینمردنوک هز هناتسا تولارالیدو راشاب ويران وط ردقوب
 :یسیدتکو دیش ه دازناطاس یبغوا اشاب دج | یکی سیلک ہد هنا
 | ناقك بلا ب اولوا تم دان هلظلوا قرظم د هب راحل وا ید

 م لس | لها هرکصن دنرلترضح ناخ ناول ناطلس موجرح
 تنباغ یللواطت تش د همالسا دحرمسشماع نیس هجت ابط
 ولتداعش هبخلا ماقتنا ن.دا دعاو هخلقا رادرسوند ز دنمازوآ
 ناطلس د نیطالتس و, ةلکلبا ماسقا تاعفذلاب هاش د اب

 دهن ههاشخاب ولت داعسناچرت شاب ىزۆك كاسم غلا تن هداز

 :ههتن هب راحت هطارلبدر وب نام رف قعاوا هرواشم هلکلیوس هعفد
 :ولتداعس ,هکم وج نخ اشاپ نسح شیزور دد نالوا دسیهش
 كنم ننژاتوپامه تمدخ نازبو یماخ بحاصم كسهاشداپ
 اشا نسخ نالوا دیهش ح ی دیا یضاصتنااب برقم نلوا
 هدیهاشدان و وضح لفلوا ساب یجافوظ هننرب تكهللا یموم

 نیت عاشر يا لیفت فو ی دنا: واھ رم

 : یه ی دنا ام ارب E نافل: راک هلنا.تفرعمو تلصفو

 نیا واخ یا اکا لک د داتعم: هایشادان ولن دانش

 " ن دن ابل ییهقنک یدیا راقغ رهو تصخر ةا ن هئیلخاد
 .مدرروط هدنرانوبامه هلبافح هد هزواشم لواندشلوا ون

 شعلا مالک دقنره :قلعتم هماقتن | ذخا ن درافک اشاپ نانیس

 .قلعتف هنب راتمشه قجفا «دزرفس كركسع اشاپ داهرف هسیا
 :هداز ناتسوب مالسالا حشو یدنفا هجاوخ:اما یدتبا مالک



 تی

 نان بخ سكس ره شدند نخ ی زا

 دعا ناجا هرات جو ی
 و ار تیوب اتصعکرارک)

 مارهب و راددنفساو یلاز سر كنب رصع هکكب مسر ۱۰۰۳ هنسق
 تبغ ر هرانصنهکب رافکی دنا مدآ اهزآ تات ن زاربرب یا ا

 یی هروب نم علق بوراو یکی راک دنکندسیلاوح لوا بويعا
 نالوا ندلواو یدتا روه بور و ماکڪا هدانز ندیکلوا

 روسلآ هاب نا خن نادسیکب وقیچ هلی هلینیددشکو نتارفن
 بررغ از و نیسهواروط وی دنا طبض مک بوربک فثجاو
 ..زوکهزافکه کیدتا ترشابم هلسهخبو رب هت راغ و یبس نیسارهص
 یدر دلاق یحارو نما دک اا لوا هیلکلاب یدلوا نخر دجاآ

 :نلیدتسا دا دما ن دنند یی كسره ه . ن ساخ نیعالم نسب

 للیخ یخ دان دننیعالم فو نیارکسع تدفارطا لوا نوعلم
 هد هرصاخ ئاننا قدر دنوکب و دنا نیسیعت ناد ی دود رح

 هد هغلق هرکصن دنوکچ اقرب و حورج ندنب رض كتفت كب متشر
 یدلاق هدادعا*یدبآ هرو نه هعلق هتوف كناویدشاملست حور

 (ینیدلوایظعا رب زو لناشاب نانس هد ثلا *هعف ام

 ( ر دیغیدنلوا بصدرایبرس یورک ایا
 - هاشاب نانس نونامهرهم هد هلا هعف د نوح ۱۰۰۱ هنس ف

 كنان الخ لو مم ورنم ا تاثع -
 مهاریاو تاثر زو ییاشاب داهرفو یدتا تابا ن رارب ˆ

 ولا و و سماخ ییاشاب حارحو مباری هداز هلاغجو ثلاثییاشاب

 یدردتا عضو هنماعم عباس ییاشات سصحو نداسیاشاب دم

 ترهش هلبا قلانکروشکز دقو.ه.دهج هک اتشاب داهرف اما
 قیاشاب نانس "یذیا شلوا ندنلا ید حالصو صو یادلوب
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 (دتسبسطلقعق)
 راب ذکع لا ند زاصصک یوج هک یودغنوخ هنم هنس یف

 ااا روصح نت دملق:هقتببل بو راو سد مالتنا رکسخ

 هلکشیا نایتسا نیعالعنالوا هدنشا هرکضندکد کود نوکش بو
 ند :هعلق کا نالوا رک و ربا نیلاس نینما ن دم السا يت

 یا نادن ر اف و یس نیرالا تاورخنو برغاز لصتم تازع

 قوج ا لضاو هعانغ قوح هدنام ززا تاویل وا

 ۱ رابدل وا ردا شفا

 (یراق دل وب ا تو دیار وص یراضهک زافکز ارکن)
 ندهالسا تیاءرغ نالوا هد ناک زاغ نول ی
 نالوا یشادن زقو رابتد راتساح یدیاراشل و راسکنآ دلا قوف
 ۱ هزاح هتب رلتب ذا عفد تورد وکر همان داد زف هراتتعا ناكسره

 نیت نوکر پ نیکر شم كنب قلا نوا نیدیب نوفل راتدل و اوج
 نالوا ز وضخ تقاق ید ردنوکه نس دا اشک نودا

 بوی و شتآ هی هعلق هک رب هلظلوا سوبأع ند دادما نیل
 راثکراب دجاقورغوط هتسهعلقنرژزو هصناتسوفر ودنکی خد
 رب ازب هکاخ توقان ی3 ن ر قان ت ویا دقت هتطبض ید
 : هرز وا ی دعب فو رلدقارت هبا رخو یلاخ تؤدا

 رلیدتا ماتها هکعا بارخ
EDرف نی هنس هعلق  

 شنا چ نا زر ایی هنم هنس و

 هدنراقدل ون رفظرافک نیقیلا نیع یدلوا یراروظنم یکودل رب و

 ب ورب و شت | هنس هعلق هتسسیخدرلنا هلقم الاق یراه ابتشا
 بوغارپ ییهعلقو رلید رتسوک مایق هتعزع همالسا كلام بناج
 برغ از هر وپ نم هتعلف ندلوا رایدنک بوقیچ ملاسو خاص



 چت ۱۳ =

 یدلوآ سوم ند دادمآ:اتشاب نسح سب یدریو یراوشط

 هن رزواو شم ردکن هنر زاوک نیع الفم نانو ارک ذ نکلو
 کلات ی دتا لیضح روا غر هلوش نعنع مرج دن راهاملک

 ندر ا انک ر امر تل هپ نکن اشوک

 *لرافک هات لوااو یدتا هرمصاخنیسهعلق هعسس بودنآ نوبع

 نابكيلدرا نیعالفرکم یدلآربخ نیکو دلک هری بب رق یروباط
 حق ورا دنشهراوتکه بو ز اب نیرات وق راو از تاورخ هلا
 مادقم و راشم زوساموع یاب اعرو قبس بایرآ نالوا « دنرا دن
 هلکما راد وکر ا همان دان ض ه ایل یشادن زق و هرابتادپ زابساح
 هلن رکتییع هک هایم شریک اماکن ندجب اتکا كندي
 رایدو راول هنیژ زاوااشاب نسج هلی تیعه هاجب رپ قرنان زادوك

 نکلو زایدتنسا كیا ءهلباقم لبا جالسا رکسع اشاپ نسخ هچ رکا

 تسوابف» ی دا د اعلا قوفیراکتج تاوداو هپ اھت یرفک
 هزسج یزلک دشا انب راپ دتا رازن بولو] :مزیهنم رای دم دتا

 در ابقع یتدرافکب یلوا نکع قان ندرکسع جام تاک
 ناظانتو اشا نسحو راپدراو هپ هباوکر هن هروضلاببویلسآ
 یلیغواكنا ابدا غارق یکی لب هک مودم ناللتد هداز
 هان ی ندرک اسعوا مارت سو یدیاییغوا ی كناشاپ مسرو
 ید اتکا ر لت دتا: ۳ عضو هتداهش هجرد بولوا با قرغ مدآ

 لب دلقسا دی رر وق هلا زاد بودیااقتک هلا تری صز وه بلغ زر دق وب

 . (راسمکب ةعلعب رافکن درک, هرصاحم)
 رک اسع کن اشاب نانس مظعا ریزو نو ۷ هام

 دلععس كد اودع: دسل وا مزاع هدحزمس هليا رام روم

 هن رزو 1و دزوهلا یراضحعب گلو ندی را داده یدش را

 یرکلع یا مو هرکص زایدکود نوک کسو یدردنوگر کج
 رابدل وا ناشی رب و هدنکآرب بوکح لا ند هعلق هلکتربا
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 ثاورخو نات كل درا نالوا هنمان یرلیکیراکب ل دحرس لوا
 هلن انقمراشقب | عجب رکسع میضعرب ن اتلق نالوا لارسج
 مرکصن دنشانرب و كنج نادشقمرپ یلاعت هلال صف اید تا
 رفظمو روصم مالسا لا و یدنوطزو هما ر هدأ ند یادعا

 هد هصرملواو ی دنا رهق نیک بو دیا بیقعت بولوا
 آید وا ماتغا یرروباط هج بون وا لثق رافک هیاسهنی
 ترح و كن تاودارتاس و هب روشلق رد یددع قلا
 ساق و دعب نوزپ وراتیقا هرافک كلام ندنا یدیا هرانهن
 "تار ی دیا نامز ق وج بودا مانتغا ریثکل اوماو رسا
 یا شماعا مانتغا ر دق وب مالسا

 | ۰ (ینیدلوا بآق رغو یمازهنا اضاپنسح)
 "تیفج هرکصادن و ادعاویدتبالاسرا هتداعسهناتسا هلیاراپ وط ناتلا ت ودیا رنز ردرفاک زویکیارب و هلک كيب کیارب اشاپ نسح
 نیت رکنع نوا دادما وید رد ررقم كه رزوا هلا هریک
 لا اشاب نسخیدیایطعارب زواشاب شوایسیدلباما دقا هتسلروس
 راس یس هم اقتنا ذخا راک هتنلایکی کیدلکیعانغ هلیضرع
 نسح یریکن دنتاب وسنم ی دن کو دردسقو لاتح | تماعا
 نکلوا یدنتیا نیبعت هدادما بورپ و نتلابا لا مور هیاشاب
 نسح ەد هشس وب تولوا مظعار زو اشا ناتس هداتاو
 ید یبس شعاراو یمات ظیغ «دننرازو یکلوا كتسیدنک هیاشاب
 یتدلوا رولوا تلاط هیارتشا نی روا شعا راوعحه هب یدنکه کوب
 لو عم اشاب ناتس هدنیخوا زولوا كج هرب و ربا غی رد
 شوایس هلا ی دصق ماعتنا هد عفد وب سب نمرو هلغلوا

 کب لیا مور یدسمز دنوکیرکسع یکیدتیا نیت كناشاپ
 هرو نم و بورپ و هنلخوا نیلبا مود نکا شاک بب رق یسکب
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 بارغتسا وند هعفاو بب رغ هت رل دتا عاما هلج رلشلبا مداخ

 فقاو ۳ نوچ رلثلوا سلاح ه دناو زل دتنا

 افا یم ؟یدتیا تأرج هربعت ن دزون رب یرب ره یدیآ رام ذآ
 ہ دانن اوہ یدرب و ی دلا یز دق یسهعاضب سکره ناک

 مع رکم ی داک هقیچ شیپور د شون هقرخر هدش ز قوص

 یس هرهب ن دل لوا ه ه.دقلخ نامو یس الوط دب ه درست

 فداصم هل بج كل دلک افص انش یاه شعا یرلع ولعم

 باوخ هتهفاورپ رقتو راید تس وکرب نانک تضر وید كل دلوا
 یلاصعت هلن ا دج تاو ی نلانص نيشاب یک یکی دتا عاضماراب دتنا

 شمزو یروباط اشاپ نسحن هکهزربس ه دزم بود یلاعت هلل دا

 هب هتسوب هکندید ران دتا لاوس نرخ نا یدید ردقحازولاب

 هو رق هکر داتشاب ت وقعا م داخ نازوب روداط ندرانلوا کا

 . یرفاکكيب رکی و شمزو نیر وباطناب لیجار دا« دنسارهص
 اع یکنوچ اشاب نسح ر دشا رهق هللا م السا غیردیب غلت
 ید ه دندامش اع .هتبلا ی دتا لصاح تمام اکا ه دلاثم

 شهزو ن الا هکر دوا م داقتعا ردکر ک هسالتفص هلتافص كنا

 وید انعش ن رفآ نیسلاج هلج لوا شاوا رفظءو روصنمو

 ترد عقاولاین رلیدل وا رورسسم هبت رح لاکو رابدتشا نیس

 هنسبضأق یارس یدتبا دراوت یرربخ تراشب هرکصن دنوکش ب
 نددصهنیدلوا نیپص ها رسم بولک ی وتکم كن دنکی د

 هديا ع ورش هنطیض هتشررسو ع وجر ندلیصفت ول سا قدقیح
 (رافک روباط مازن )

 هبا دعا باخ هززوا حو رشف هح و نوخ 2:۰ هس ق

 نیتمر هبش رزوا هر وک رهن شاخ یو ی و

 یدلنآ ر وسع هسنتکلم ت اورخ بودبا انب یرک کسو



 a نوک و ت

 ردشیکا م هفرخ هللا و ی دید كسيمرسا هتتسا رب اب اب

 هر مدراو هب هقول ان نوسچ یدیدن سا قج هفرخرب
 راقاصس راغونط .ش+یچآ راقارب راملع هکیدلوا ف داصم
 یسکیآخد كرار وپ شلزید یالآ یالآ آ مالسارکسع شلزوح
 یربقج و یرایشاب یج وقیراغا شعاب ینآ كنیدکو شهاچ
 نکر دیک هنس هطفاحراوتکس نک کیا یکی نیدکس هع درن یدررولب
 ماعطا هر دق نحرادسقمو شوق هز« کاته اتعج ےقاو ه دن وګ

 هبیدنکب وشود هرموکوا د درت الب ی ا بوتلوا
 ناوبد ش نوک نیس همنحو شک اش وق نیا هورابدر دتشلو

 ندلاوحاو لاح سرب ی درروتوا هدتننیشنهش س هن اخ
 یی ردا مدلو تدخر هلک نون هرکضا درایسب نافتلاو

 شهروک باب د یسیدنک مدیا لقن ید الک هجوم كن
 ظح تباغ یدا هرزوا ن بطظ نشح هنبت ند لاکو یدرولس
 ی دا لاوس ناعفدلا وب د ی دید هیچ د یادنلافص یدتا
 یدردتارارکت هد از ند هعف د نوا ن ز لوس كن با هک

 هنن اب كریفح وب و دن راک نیشنهش یی روس ی روس ندرب یح
 هکمرب و قارفرب نوجا اهب هفرخ :دنسا دن ناضهرو یدک
 قو شسرب یدتک بروی صرف یدنتا سرابس

 یدبارا و یس هناخ هوهف فلکمرب كی ارس م د تکه بارس
 نیسردم ارش او تاضق الح نیعم هفنصر نیشن ره نیش نوا شب

 یدیا زا زولوا عج هدنا ن رفاسمو ناکجاوخو رهش نایعاو
 (ةلاصلا ء اب ورلا رببعت ةباصانمو )

 یدلکند هربشطیربندنابعا نکروئلواتبحا اص مدا وا نوکرب
 راد دروب یدیدشهروک هعقاو بب عرب ئوپ ندتفایاحصو
 یییراشعایصح هکرروکن کن دیک ها مالسارکسض ییاشاب نسح
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 عفدلوا رک هسردیاز واج هم هسورحم كلام زس وران دتا عفر
 راد رب و باوح ويد ردا

 ( راصهکی هنب و هکهب علق حتا )
 هثسوب هلفلوا نع ندیهاشداببناح هلاراشم ۱۰۰۰ هس یف

 نوک کس و فا واک نیسدعلق هکهب ب ورپدلاق نی رکس۶

 قوتسم هنو ی دل وا قفوه هنګ# هدن وک ی جت وقط بوکود

 یدتیا ان یراصحم: توراو هرکص ن دک دنا عضو ناظونعتس»

 ایا ا یسشاللد 0 اشا داهرف موح ر ن غا سو

 ید رو هکب متر

 (رد درک نیم لب هرافک تناح هد هبات ٌدءذد)

 ریش اسم هنعج رکسع دن ..قها واراه زا تقوا رابهت لوا

 بوصتم و لو عمو نساعزو راوت تان را كندتس وب و یدل وا

 اموعهکتلپ ءدشاغادو ناخ كادخ راس عالق و نسارما نالوا

 یدتا كن رد میظعرب بودا عج نس ااعر ناقالفا

 (عیاقولا می ادب نمو)
 هد نم هصقیدشود عرفس هر هنس و هد انشا وب هعاضب کر ق> وب

 بو درب رل ر داباب سیر دا ن د ال دب هد نع ولد "یوم يع

 یدیازب زص شلوا رهاظ قب الو و تمارکهصت یدباراو یهلا
 رادهرهب ندنترابز ر اوز شخلوا اب هعیفر هفرب هنرزوا نالآ

 ررول واراد هصح ن دناق دنصو روذت نلکرا دو رل رولوا

 مرو هدیک هر هنس وباباب مدلکت سار هر , و دنک ی دیاهدنابحنامز لوا

 یدید اب مراراع<امدید كس راراععا هنر هراشاب نسخ داش

 نیعم هر ودنکالدښ و ایلواحاورا ردقآ یزو ا هره

 هدیرکسع هتهخو لاب هالا مرک لع ترضح یخ فر اقا

 هننح و یر ندناوحا نانو دوحوم ید دتاس هر د هل وارد هلس



 ی

 نی رارززا بولآ طوبنررپ هنب رللانام* اخ روخآویجت اتسوپ و
 . هی هرهاع جم هرزوا داتفم ه دانا لوا ادخ تم> رلیدورو

 ` رایننلوا لخاد هن واسم ب نک روتک نوطوا هب ل یی

 رل هبرع ل وا نکر ا2 بورپ و هجحانم هنیرپ یرب هابس 2 سا
 قم اق ن دش وب ر دنوکرپ هکن واسه باپ هلکع دس نب رلود
 راشاکرا هش رزوا یرب یرب هجراو هنقاط قاحر دنور

 طوبت ید یس هنر دل راه ند هجا نم لوا یس هجر

 بوتوط مدع هار مدآ ر دق ز و جوا لیصح كانجز ندنزوز

 روریس ناوبد لها هرکصن دن ون یدلوا اخو نوخ ةت

 مظعارب زو هرزوا دابتعم یسترا رل د تک وا غاطنادتخو

 ىلا وحا قسعتم هخرت ب وشالوط یرهش هلیسیضاق لوبناتسا

 ین شرهم بولکی سا دنا رایجوبق هدکد لک هن ارس بوروک
 نوک نود ی دل اط هنرمج ر لاع هلج ن دیس وب اما یدلآ

 ی دلوا هن بیس اکوب یکی اکل وارا بک بو ادو یازرارلتعلخ

 ازال جواس نا رقم یجب کم
 نع هدخاررو كبو یدعا ربشعد ی دلصاب ناود نکرد فد

 ا ران اوا بیس هفعردلآ نی رشرهم ويد ر دقو
 1 ودهدن ر کد یلاوحا لاا كناشاب نسخ شی و رد هدهننسو)

 لا و هتان روت یدنا ماد رک وب هدنسفن هلا راتشم

 دنع الق رافک هاک هلکعا نیفآ هاک یده روطكت یک یہ دا وا

 ضرع ةعفد هچنرافک یدلوالاخ ندکغا قیضن هلکیرکس
 یااشاب نسحیابرادد ردن وک لبا هر داعس ناسا ن ودا راسکنا

 شه ورد ی دل وا دیفم راییید رول وا فرطزب لما كرب دلا
 بحاسصع كهاشداب ولت داغس هدنااماز لوا هک موح حاشا,

 هل وا یصاصتخا د هیاشاب سو اس ملنعاربزو و یصاخ
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 رلکب نکی مزال ق وا هتان هنن راجا روج و هش راشاب هطوا

 سپ رز دنوک فی رش ما وید هوا هیبلت هنسبضاقو هتسکب
 وند كراو هک را هطواو كقلاق هح وم فت رش رضا لوا

 چ اقر تولوا یدوم هب هلتاعم تشاع هضراعمو هشفانم هلا راتو

 داب ف هنب ناه وار د رو چیخ یا و
 اوکش نداشاب داهرف رزم اب روچ هدناوید هلکلکیز همان
 یر اوکش هدق دنشواراسفتسا ن دسیهاشداب بتاج وزدنا

 اغوغ هنبالا رلرربدتبالوزعمییاغا بو دیا صینتوبد ر دندنزاغا
 وید یدشا بذک اکب ندلجا لوا رولوارتدب زامل وب نوکس
 دفن رش ماکحا ند دیدجرب زوو رایدتا لزعهایشداب ولتداعس

 شت بوراو ساب یوق رب ورلیجابروچدب دشودیک [ندقاجوا لب
 يدي یا تنی اسید اه هجا مدآ هجر ورلیدتا

 عاونا بوروا هرالاکنج بوروتک هلوبن اتسا یخ د نیسجاقریور,
 كنسللاها مورمضرا هدنج ورخ هزابآ رایدتنا لتق هليا تب وقع
 یدیاووب بیس هنبراتیعبت هپ هزابآ

 (ر دیفیدلوامظعارپ زو كناشاپ شوارس هد هتلاث هعفد)

 شواسقجلوا لزع هلبا توب اشاپ داهرف ۱۰۰۰ هنس
 یدرب و یدلا هلق تدمر یخدلوای دلوا مظعارپ زو اشاب
 هلعلوا ناصعت رادقم رب ه دنر هن رح ه دنعب زوت هفولع قافتا

 كرادزنفد ریما ناشل و رادزنفد هدرمهعلواو زدی د ززل آ هاست

 بویلوا باج یدنلوا یس هنعف د هکدنچ ره راد تسوا نیشاب
 هرسشط یدرفرب تانک دیو سمت و رايد غود ن دنرازوس

 یحالارخارایدلوا هلک !قفتم هبارجا ن ززوسالارابدمرب ویلاص

 رلنوسروسیرابدا ی وشهنمادخ ی وام مرح هاشداب ولئداعس

 یاو یب ر الکه دیا ن امرفرلنوسروا هتسبا را ر دیا دانع
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 رشم و تخرو رزو مس"یناواو هب وغرع یاب اده هجو

 هکلوآ بور و ربتعمیاهب نارک( یاهتعلخورهکراوعص رر محو
 یسانکس لح وراتدر وتک هنر ر دتنطالس سوم ان یاضتقم

 .هرخاف طاب ییارتس كناشابوترپ نالوارظان هنن ادیم افو
 ند هم اعار اللکک همز و ر ی هيماعطو بونشو د ها

 نالق نولب رو ندیهاش د اب هت رخ یس هنیعم فراصمو

 هوسک ق لشېقو قا ز اب ینعُب یم هبوتش و یسهیفیص كنیرام دآ
 رس ارس تقابرز نوح ا یس هز ور ول و هر دیع كنودنکو

 یدشوا نعت هدابز ندنرالومأم یمالابورب ز ندنس هلوقماببدو
 لا رانو یدلوا نوعطم بودیا تباصا تلف لوح | شجن کل

 هدنراوح هنع هللایضر بونا ترضحو یدلوا توف یلاعت

 ضعب نکلو رادردشا ان هغفرتهقرب هن رز واو یدنلق نوفدم

 ضر هتغب دلاق ه د هبا ذس و رحم كلام راش ابرق بصعتم
 تسوح زاب د نیرلناونهسا بو دیا شدن نب رازه بویمریو
 ردیلاخ ام بقلوا اعراب د زونوک بول هن رام

 0 (یییدلوا مطعا رب زو ادا كناش اب داهرف)

 علف هدم راند ءاشام فک اشاب داهرف نوح ۱۰۶۰ هنس

 دوصقم جد حالصو ضا روما ت ور ونک هدوحوراقلاشک

 1 ا هزژوآ ناوم یار ا اد ا ا

 یدبل واه دنت تلاع هد روما رنک ا هیاشاب نانس مظعا

 هابنشا لاما یدلک هتم اقم قلمظعارب زو ن.دمک نامز قوح

 یدلوا لو عم بب رقنع هلکملکر ادن ورورغر هن رطاخ ردلکد

 .. رارفسونبند هس جاق رپ هدم و رض زا کوب ینعاپ كلر
 لاها ی دا شلاق خور مدآ جاقرب"ن دب رصکب همان

 نوح راڳ هنر هطوا هلکعا تناکش ن دنزواج رنو تیالو
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 ھن راتسا و نیک هلا كنج تل آ نسب راوس بوزربد هنکوان نکس

 هت ز و و عوط هکلب ی دم هعرج هلو درفرب ىدقيج ب ولا

 نتشاعو لاب نو یرح و الافسویوخ بج هدنشن ی دم هقاب
 هل وب اتسا ن دن اورش یدبا من دآ ب فلار هدسارقو را رکف

 لر ن دنرفس هر یدلوا لخاد هلسمدآ یرا دقم كبحوا

 هللا قالوا ن دنو دبر قف ی دلر دنوک ه دارغلب ی دیا مال قم

 قالم هبیدنک هددارغلب م دبا شلر دنوک یب داد رف هلوبتاستسا

 مولعم یکیدیا لصالا یراخ ندنناسلو ولزکب قآ سحرا مدلوا
 دن رز واروباط م دقم ن دهاشداب ولتداعس ه د هرکا ی درولوا
 ندع جاو یبلیکر حج دنا ت دوع امرهنم یدا شاردنوک

 ند هب رام رلرراقیح بودب ن دنننکزید هاوخانوهاوخ ر دیا راع
 اشا رفعج و ی داروب تیاتع هلغلوا بلاط هز رت هنن هرکص

 ی درب و را هل ول و هم وند ی .دلک هل

 , (کودلک هنهر یلغوا هاش و یی دلو | دقعنم 2 هلیامگ)
 دا رخ ندنیف رط ح الضو لص روما نوخ ۳ تس

 شکم ەد و ی ق مورض رااشاب داهرف یدا شه وا

 مظتم هلبا تل اس ر ن دبن اج یکیا تاعفدلاب بودی مارآو
 هک ینازریم ردیحر ون نح هرکض ندکد لک بو راو راهدآ مالکلا
 یدنفایاب مک تن یدبا یس هدد رول و یس هد از ردارب كهاش

EE 
 * هنب نی دیآ نب راز وکر امج نوس وا نامداش#

 * ر ولک نارباوسخ ےشچ رو ر دیحریم #
 اع رب سس "دان لات تواک هلا هما قد رافت و اا

 یالکو و ماظع ءارزو ه رکصن دق كلوا فرمثم هلارصم

 رب دلبر اع ر عاوناورافایض هقسذب هقشب یر رھ مارک
 a و



 هب وت دشا ناښشبو مان بو دیا

 ولحاص ي دتنا اقبا هدنرار بوک ۶ نددنرایهاک هلکغا تبااو ۱

 یدیا شا رارف هناوسجت ی ديا یساغا كولب لوص هکدجا
 ی د ر دنوک ن یک یکل هلاوسح رکی راید بورپ و را تاقا اکا
 یدروا ن و هللا ی دنک ی دبلک بو دیا لام لیصح نوج

 نکیدیا تنطانس سومان مزال ماقتنا ن دنساقشازبربت هچ رکا
 اشاحو تناها هلوعم و هراسل تار دح اما ر لک د مالکی اج

 راج ه دنت رانلوا یس هرهب ندن اعا هج هرذ تصخز هباتز
 كنس هلچ رد شلو: هکدر الع ر قوب ماوق نم نلروک

 رک یاو یی ی تاج

 رد ررقم ج هیلوا رداق
 4 (ردیلاوجا دقت كناشارفعچ )

 وب نحو زدشلوا یکب زلکپ هنتلادا زبرتت لماکلیب نکس پلا یوم
 نلک هلن م السا رکسعاهوجع نیکیدتیا هشابلرق هد تحرس لوا

 هنس ۍقګر بودبا لعن هدادغب هرکصندنا ردبشماعا را درس

 لو زعم هرکصن دق دلوا فرصت مناور بش ن دنا بولوا یلاو

 كوق ناورش هرکصندق دلوا لورعم هکر وئلوا لقن یتح یدلوا
 تولوا لور عم ید رادزفدو بولوا یرلمجالا ه دیزلرادرفد

 تیعج رلردبا ولغ هنرزوا هلغلوا كج٥ دک اعم هلسیدنک

 ندنرلراک مدآ نوا شب بوسمربو تصخر هنیرللوخد هلی
 رازلوا یار هزوس قخ هکدتبا مازا یرلنوت رارولوالخاد
 یعدآ یااشب و ررو هلا رجح هنرارزوا بودیا بضغ تبقاع
 هد هرشطیغ انوا و شم چ یغوط هسیا كن دنک ردا لتق

 رراو هن يلاح هدن امز یتیدغیح نراب ههه ی دبا شلروف

 حابص راب دردتشیا راز وس قوج هنت ابوسنمو رایدی د نوسروک



 تر ی

 رول وارهاظ دبال یعالعوب ه دنساننا كنجیدب روبناق بولو
 زایدش ود هترحوبد هدیاروهط هن بچ یعباوتو قلخ ی دیا
 یادلک جد یرانالآ دارکا لادقک د د عقد ىد: دل وا

 نیرابالآ تاقرب تاق ی دنروک هد هلبا قم ځد راب زرت یدش ربا
 دار کت ۱۶ارها راشل وا قرغتسم ةت و بی ز ناشاع اب

 قالوق هش یاو راندن وا لا تونا ن دنا نک دش ربا
 یزس یی هروکر دشهروب ماحلنق هنلوق زب ربث هاش داب ولیدوط
 ه دنیا ی دندزنس ز زو تکه نن رب. هاجت نت نما هاعشد اپ
 اشاب یدتیا كان هل ولو یلاع بولت یخدربکب وط یهد هعلق

 یدلاص ت ۲ هشالآ ولزیربتو یدلآ هلا نیس ه"رین نامه
 ینیدنک هاب و یدلاحبوروانیحاقرب وشراق هن زوک كدارکاو
 حلف ید دارکجا ارد ی دتا لتف مدآ ئ دی ه دنوکل وا

 دج لاو هک یاد ام اذکی هدانز نذکس كتشدنکو و تور وق

 هد هصع لوا م دآ زون عن کر اید لور وق هر وش ین الغ ولتآ

 ینونق رابذلنوب هرهش نوچ یدشنا م دق عضو هک اله كان
 قدناو رلتدلس نرافدارغوا هن هرکصتدنا راب دز وک ش٤ اتش

 هدنکوا رهش ماجا ترص یاتشاب رلدش و د هتغاط نامه

 ماقها هکمروتک لا ررب رب یرلندنا تیغ و یتا مایخ تصن
 فوق هرکص دنا :یدشا ماع لتق جد یرک لاو یدتسا

 دارک 1 نب زلات یب هعتماو نی رالاتعو دالوا كرا زب رتب وزر داچا
 امی هک کا وایو بن کین كحد نکو ةع وکلا

 یرللاعو لهآ یرغ ن دنرللانم و لاغر دقو درنو تصخر
 هشفرصت دا رکا او نا اک 1 رللاتا هنخاص ق رشودو"

 ۰ دنؤک نوا مالک لضخ زات دناص رابدل ٢ ییکارتما یدارهک
 رارف شهدابز ندزویکا كو ی دتشوا لق مادآ زوب ڙ کسا



 دا وا

 4 رارزواو مشلاربخ نیکنرد نیشابل رقم بلحم ن الف هکدیا
 هدا نهارج ضب هدولزب ربت نکل ےشمروک نی ریبدت قسراو

Elsصوضصخ و ر اهن ز ردقوب مهابلشا ه 2  

 قالم هزپ بولک دا نالف هدنوک نالف نوسلوب عوبیش
 هک لب وش هلپا یسهیلعتبانع كنبرایمضحیاعت قح نیس هلوا
 قام وار هدرلتمس لوا ن دشابل زف, هلوا ببصن لام وکر هرلنا
 هکرد ديما بو دیک نښراغ كلام دعب رد رایبب یعانع ر دراو

 هلا یزب یرب دارک 1 ءارعا هلوارمسېم سرتسد هعاتغ قوج
 ندجراخ هکرابدل وا عج هلبهجورب ه دنیعم لو رلیدشاربخ
 اررکم وید كلک هپ هعلق هکنوچ یدلوا فقاو هدي رفآ .دارفا
 رل علج هرتلک بو دیا تشاشب ر اهظا تیاری دسلکرامدآ
 توراو « دنوک نالبف و یدرب و رانوتلا چ واچ واو یدر دیک

 بوقلاق ندلسحم و و ی دیدرلنوسلک « نلابقتسا زرولوا لخاد
 عافجا سد ی دیلک ی دادا رک ۱:!مجا یدنوق در وص یبآ

 یسرپا بولوا مم نوک لوا نوجا قل وا .قیاوم نیفرط
 لفاغ ندنوب کاپ رتی دیلوا كچ هدا لوخد هزیربت
 كينیدنکل جاع هنر اغ یتساکلوا شال زق دازن:نتمت دارک او
 لوا لک در دیا روطخ و هني رطاخ لدرفرب ن دیربغو ندنرلاغا

 و دقو دنوم و ید ر دنوکف رش يجارب دنسادتکم هک

 رلاوق نوجا م انا هاشداب سومان ترغ ردراو هفلتحت سا نجا

 كنفت هلبس هن اهب تالش ن دنیفرط و رانوسقیچ هلا مان تب ز
 راس ینا ةبیفخ اما نوسان جد لیتف هبکلب نوسان آ

 هدیا دس نیسوف هعلق هرکصندق دقیج هرشط لوق هكدا
 اش اب ےکئوچ ہ دبا دوا ہر کب وط نال وا هد هلق هرق ن دنا

 هدلح هقلح یرازوک ی کرد زارب یدیر وب پول وا راوس هنت



 و ی نخ از شم

 تعجالوا یدلوا هاکآ هم و نوح لوف حات افزا
 زال وب ه دا رطضا رب كن ند راد قا رابداک ادا

 نعطو نعل كب تفاوت یسباب و بطر ناللکهنللد

 وند زا تاکترا تروع لک د قاشوا شا یکدشاو رلنا

 یایعا دهن كنس هلن انط لاوق طب نیتکع ها دن ندا
 رازه نگران دک ناد هلل وا هل واو یزاغاو

 صوصخ ا:ربدغ | نط ءوس هلکمروک دیار طضا هدام زا بنر

 كنتنادقک بج وم لث یشاوص باصق مدقم نوکعاق رب
 ندتلادکب و یا ناسا لا طا مظع 0
 کک ناکا لوا شا خاضوا ر س هر ا

 هاو قمالوا ةلباقافتا بویلاق ىراهابتشلا ن وا
 لولب لولب رلئدتا نب ز هژواشم كم ز وتکه ن هعلق هاوخاتو
 هد ع اد را دلو نیرثاالاو رات کتک ب وتو تاک نوتلت ۲

 بو دنا نیت م دا ۲ مالکلا ع وسه چار راتدلا رخ نیکیدبا

 کیا یضمام قضم لوقو دنهع هلکرس و ایدز دنوکه تگ دزا

 زابدند رس هدیا تاکنزا یض غرشک ز دقوب یدک مزال لادن

 نکل رذزوسوا مزوس و رد دهع لوا م دهع هن ی داشاب
 هغامروا ها كتتفت یو ر دشمود وصل ب

 رفد او هرفن : لا ید نالفو نالف لصح رد اشنا قافنا

 مزمرکه کارا ن رده دزک ارازلن وب هکتاره یدیا شما

 دی هعاق بولک ندنراقح كلرب و زکه سررب و اکب مزهراو هب دعلقو
 ناتتیطا ی داکب ك دبا جارخا ند هعلق هسزال وا مه ماراو

 نوعا ص وصخ و هرکه یدید ناو سلوا لصاح بلق
 هر هعلق هلرب دلبلا نع ی تبقاع یدلک یدراو رامدآ ندننفرظ

 شعر دنوکرخ هستن راکب ناتسدروکی انهن اما راند كلک



 تا ۱۱ =

 رایدشا افتکا هلی رب بودیا راوبد نیسکیآ یدیاراو یسوقجوا
 یبزوک كسیدنکب ون وق مدآ رشبلا هلت ون نوکره و
 دنتفا مادب نوچ رب ز عر )غ( نوسان را دلکب ه دشاکش

 ةتنام تبقاف یدل وا لماع لوم + دیا لک
 کیر تف اص هد دان نالوا ٢ دش رھ هعاق نو دا طّسو
 لایت بو دنا ناسحاو اغار انقر هت هرانوب و دی

 هن نیا درد هن هله زل هشوپ وارا هشپ زاب و ه ديا اضا ناومضم

 هوژوآ كما تفلاخم هترلزوسرپ دعب نمو زابدلوا شاز اکو

 زازادتخا ه دک شود هل ذکر راتدردشا نيم هللا هظلغ ناعآ

 0ک ڭاور نوک دا ۲هبیدنکن سه ودر دراشمر و هن الو

 یدک هنقه چوآ یکیا هلا لاومول و هللا لاح و یدزار دا

 هنن نوکر _یدحا ررهز ساط ساطهلبا رهقوب هسیا اشا

 رالکو ن رابهشاو ی دنا تیرتشاسم هنیترت تفایض هر هار
 كناغاناوضر یراد رهمو یدردنوکه ب دبعاب ندعاشخایام#*

 هننراوبد هعلق ینرطرپ و هتیراوند ییارس یفرطرب كنیوا
 یالارت یرانالغ وا او یدحا لدکرب ندراوید ی دا لصتم

 ییر هنافسلاسوی راراطقو یداراتکرداهب روا لنحو ااو

 نیکد هل الا فصت لصح نودزاقیحرر رر ن رات او بودلک وب
 اش اشا داهرف هکبس هعلق هلعو ریدقح بوشلخ یرامدارک |

 لواوزابتلوا لخاد نوراو ی دلاق هعولش وق ی دنا شا

 یتدنلوا ی دنا شا ن ا انا فا

 لدارا نالوا تمان فارشاو نایغاو یراغا هلج ند وک

 هلا هنانذح و كن نیکد هحاص بو دا توعد هتفایض

 شلش راب هللا لوق رار دبا ترشعو شبع ب ودیا هناهب یکتراکیم
 ژربد مد وب ا نام شر دلا تدورب و ترو دک ه دامو



 دیس و و

 یدلق فب رشت هلا نا رکتعلخ بوت کاوش
 (شضمجوین ایصع كنب رلاوقزپ بت )
 (یماع لتف هر ر وب نم كن ابشاب)

 ردندناسارعر داون اع لبق هناوقز ربت كهیلا یوم رب زو

 د هدنتلود فلس نیطالس لعد هد هينا ولع تلود

 عابتسا ن دقلخ نابل هنو شل روک در انرب هن یني دلوا
 نوجا ییصحت عالطا هنایصفت كنون دلجا لوا ردشتاوا
 هلا ترو رض هکنامزوا هسلوا هلب وا ر دیا اضتقا راثک | رادقمرب
 جرب ندبسوب یدر دس ڪک یهاش.ن د هیفصن لشاب رفعج

 رلیدرب و بولآ زار وید یدلوا بلقنم هب اوهیفصن ك ريج اوم

 هلکمرب و قرت دا روا شب هب ران الب وس « دیر | اشا

 ناخ نایلس ن اطلس لپ دسک نيراسس نيڪ د هلي رب
 قعوا فرص هدیلحم ترو رض م دنس هیعلق ناو موج نح

 لوا شعا شموق هب هشیزخ نول ا كي قرف ,نوجا
 ید شوا ید هلکنا اما ی دنرونک نیفصن كت هپ رخ
 راد یواز هنکی دلیک یاو كنيهاشمدآ فک رب نوکر
 ه دنسوقو یرانالغوا جیا هسیا لاح هن راپدتیاولغ هنب رزوا وید
 اشاب رتدل وب زوب السد اما رلیدتنا عف د یرلنوب یرامدآ ناتلوب

 بودباقافنآلوق نامه یدعروک هر هنینک الصایا یکیارب هسا
 ه دنس وشراو یرادزبفد و رلیدت | بصن هتماعم رب زو ن رلافا

 قح رابدردزا هسرلپدتسیا هنرهو رايدر دروط هرزوا عانا
 را درب وراد نک ین ال ولع ږل دتا رابات وید زان هل وب ی زان

 نر کلید كن نللوق اشا اصوصح راجا را و راک دوا
 بو دبا رارف هکرب اج اشاپ هرکصذدنوپراپدلآ بوپد ردراتکسان
 كب هعلق وند ه دنا اوکش ههایشد اب ول:داعس ندزب هراو هني اسا



۲ ۲ eas 

 تربغ ن زلنا طاس و كلرلناخ نالوا هدراتمس لوا یدلوا یراجو
 ناطاترذق شب نوا شی" یدال ۆك ى دقانتزلناغاخ یدوا

 رای دلبا لصاخو مجرکسع ك شنوا لماک یدادعت ناخو
 هتسدزب هیاشاپ رفعج و رایدنوق هل م |" یریاج هنروط بولکو
 راند نا دنا وک تک ر رب ناک ور توز و وظرت و زالت هنر ؤط

 كش ملک کآ نیس هلک هزح هلزاق بوتقاظ یرانونكسیا رازکاو
 همانرب زی د نیس هرکآ قرقیب هدقاج وبر بوقاط هکشاب ییکزنوب
 قلنوتلا كيب و یدزاب همان رب هراذوب ید اتشاب رفع راب د زاب
 یدز دن وک باولا قال هئادرمو ح دقو ارس دق

 کن راترمضح یاد یخ نکیدلک وخت رکی دلکاقص هکی دیدو
 (قرقیحس هک عاض هلت وا زر هدیک هزک با ردنا داشنسا هنن وع

 زلمد مدقعو مربع هدارک[ءا ما نالوا هدنورو زوتدرلنرکآ

 یدلوا مدآ كن لا یس هلج هلازلتلک هرزوا هل ع یاد رد وک

 عقاو هدشب ام یسن ربا ی دار وق نغانوا بوقیخ ند رهش و
 هعاظر هد هلام یخدرلنا یدنوق هتش اب دیک نوک یرهت

 ر دقل وا دیک جوا نوک چ وا ةا ورا دن وق بو رو هقرآ

 رفظ شف تبقاعر دق وب لاح نیت هکب دل وا لادج و كنج
 یدک ن قورع كن ادعا نلکو ی دنا نده السا تتاح

 هلا ناو ۳ لامو ران دل ون سر تشد فن رو د زا هرکصن دنا

 ر ادشنح ولفلز لص الا ینکرچ هت رب وراب دلوا منتفم تارغ
 نازنک هرو یدنا ماتر ذی هدتحالم جوا یر ره هکم الغ

 شبنوا دن را یخ ی دلوا مالسا تازغ مانتغا مادنا ےس

 یدها هب یهاسش د اب نواه باکر بول وا بانا مالغ

 هل توللواقی رفت ندع اثغ ید هسیفن ٌهعتما ضعب ی دلل وا

 عصر هضبقزت الا یک تاراز و ہد لب اقم وب یدل ردنوک



e E f eer 

 ) (ینح, كل اشاب رفعج هلا اطلس نادرهک

 (ییدردتاكيلع هب ودنک بودیا حد ینادرهکو) ۱

 ندننکب دا تدوع,ن دزبربت كناشاب داهرف ۹3۶: هنس

 روا لوب ردیک هد ادغب نادزب ربت هک ی دا هرکض.یا ییا

 ه.درب یکیانوا لها كيب شب یددیا هریک هتصقرت ماننادرهک

 ندنسولرپ هلیمان قلناطاسیبدهنوا بولوا رهشرپ روناق یس هعجج
 اما ی دیا فیصتم هلسارف « دا ز ندزیتوا اکوب یسیر
 یدیا لکد یلاخ ندضرعت هعالسا لها ام اد بهذم عساورپ

 دادغب اشاب دمع یلخوا اشا داهرفقالوص هعف درب نادمبسوب یح

 لکد ردم ید د نکلو 3 توط هن رزوا نکیآیسیکب ر کب

 لو ر دردرجوا هدیآزه تاررغ نالوا هدزب ربت هکن امزلوا شا

 یدارردیکر ار ولک هبا مانع عاوناو ب و دیارلثیقاو تراغ

 لها و قلا یزبربت نکیغو یربخ هاش ههعز ر زج
 قفل و« دتم دخرب هل وب .هشالرق و قلابص هنشټ اف ی السا

 لاعت ها لصق و یدکج رکسع هني رز وا زبربت هلیم هظڃالم

 بونود هللا مازهناو رسک ی دقیج ندبش اب نکرسا قالوق
 بودیا جارخارکسع لاخلا یف اش اب رفعج ید راو هنب نهش

 هزیربت هن بولوا قفوم هنکف هدنوک ی و یډزاو هنب رز وا
 ر وب نم بو دبا صا هنوبامه باکر یلاح میش او و ی دلک
 هکنا رهو ی در دیتا كيلم هب ودنک هلقح اول و عبا وت یرهش
 تیکلم هرهش نانلوا رک ذ هیلایوم یدیا هدمالسا ینا زیربت

 یدا فرصتم هر زوا . 0
 ) (شابلرذ خوک اب اش رفعح وطبع ءبر رام

 از [نح رکسع نالوا هدزبریتاشاب رفعج_هکن املوا, ۹۹۸ هثس

 ذذ ان یمگح نیکد هلوب گالنوک چ اق رینادزیربت بوئلتوق هلا



 تم ۷6 ت
 یدنل واریت یفش اک ید یسهعلق

 ( رد هدنرک دیسارغ ءاهرغرب ید هدرفسوب كرلدر زو )

 کودتا مال قوس هنعف نادمه هلا السا رکسع هبلایومرب زو
 قدر و رک اع ناتسدرک هلو ال دنب رص كسابع هاش

 درم هاک تعاطا هاک هاش هک هناخ رو هد اکلوا لواو هناخ

 كمالسا رکسع ت ور دوکه مان تلاغسار یدا هرزوا دانع و

 نیسهژوا دح هدنعنمو عفد روئلوا مهف قلوادنواهندبالیکج هلک
 رلن وب سپ شهر دنوک عت عصر ربو مع ناشرزروید
 هژباناطلسو ناخید جاقرب و هللا ناخ ساخر وق یناخ نادمش
 دنویبو دهع مک هوا ن انعم هزودنک هدنعاششو

 هنب رل هود ندیک هغالتوا كمالسا رکسعو ز رول وا عج بودا

 هثسک هنبرل رز وا هلکعازارنحا ندوسور زو رزروشلوا

 نامزد یل دو ربلد ربمرپ مان هیقفیع نکیا شا هیبنت قم راو
 نشیاب هب هودرل رراو هل راوس ر دق شما ىللا تکی ناولهب ر
 تبقاع را رولوا رکلد ندرانوب نکیآ راو دروک هدانز ندکی
 هلرلن وب یدربزو روشی رب ارولکیرکسعكيب ترد كناخیدر و هاش

 رردنوک لیا ولت آ زوب نکس ینکب.غاط هرقو یک اج هنأب هنیدادما
 زاقروق راز ایص یرکسع كيب شب ترد لوا یلاعت هللالضف
 صالخ ها ولنا نکس ناخ ی درب و هاش رلر انوط یرب د یأخ

 زرشود هراغابط بولوا ناشپ رب و هدنک آ رب یرئ اس رولوا
 ۹۹7 هنس ها رولا ییاربس ندقازوا راناطلسو رلناخرب وا
 هاشم وکص راب د سبا دیر دیع تلخ هک یدنا یس اها دیع

 نیکد هر یدعسو یدتآ دایعناو تعاطا بولک ناخ یدرب و

 یدلواعرم لیحو یدتا تمادن راهظا دنکو دتا



 جاوز هج

 هدراهب:لوا بودیا مارا شف لواو یدتیا تدوع ب و دیآ

 یدلروس قلوا یه

 مرند ریش یھ? لوسد هذ هیناث هتس) ,

Ao i .نالوا مع هدف دلوارر از راک تفو و راهد لوا  

 هنر جد كنا یدل وا هحوتم هتب رز وا لوسد هلبا رکسع

 ۱ یدنا تدوع هلباتمالسو تعص بیا

 ( شعب و دب خرس هد هل اب "دنس) (

 (رد ه ذنف دینمو رصتخ عالق ) ۱

 نا هيلا ر اشم لجن یولب ر ادحتس ندنلود رد ۹۹1" هس

 بولک ام هللا اغاز دیح یر افاو رلب داور و

 اهر ارس تاک وکو رشت تو رب آر

 دال ماما يکي بوقلاق ن د دادغب ةفالطا راد هذکد شرا

 لات , خرس نالوا رک ذو ایدک یتسوریک هاش هدنکنا نوئس

 .هرلنل وا ظفطا مزال بو نيا حف ی دیفمو رصتع عالفصعب و

 ها یر دنا طض بو دبا تص رادژدو هظفح

 راد دوق و *هملقیی دآ بودی هدیادج "دعلقو

 (دنواهن *دعلق حف) ۰

 هو وی زا ابرق یس دخل ایکس نا
 رپ دلوا منتفم هلیعاونا ری اخذ قلیآررب هد هپ رقلوارلب دنوق
 هدنو اهن ندنا هنن وک ص اقو دعس ندنا هناوک دیس دعب

 یس هعلقویدبا یظع یهشرب دق ناهاش تخ یاب رای د راو
 نکلنکی"رلکب هلفل وا هعلق نیت و مکس یکی کرک یند

 امو مزاولورلب درب و هن اش اب دم یس ادککو دن کک

 او ید وا لیکو هلزادن یک کرک .یازفلورنانفا



 سس

 مالسارکسع یدشر اراز راک تقوو راهبلوانوج ۹۹۵ .هنس
 دکر اذقیلاع رب زو یدشتب هنوبامه یودرا؛بولک ندفرطره
 یکی تیدراو یلاعت هللا ةيانع و بودیا تم زع هنر رسا عذر و
 خد یت ابصقو ارق عقاو ءدفاک او فارطا یدلوا قفوم هنعف
 هتل لوط انا نکلیکب رلکب و یدردتشیا دابیقنا و تعاطا

 r جک نضج مد ان نالوا فرصنف

 یازرا اک ازدنعلوا لق بول وا نارقادوسح هلغلوا مطعارب زو
 لوق هیافکر ادم هلبیطرش كولب و یدتبا هیج وت بوروک
 ر رح كوپ یللازوب هتسرهب ادعام ن دنرابجاوم كرانوب و بوزا
 راسو یدلبا نیعت رادرفدرب هرزوا قفل وا لاسرا قس هنبرخ
 مالکلا دمع ناپ لدن اج هاش هرکصندکد روک نت اتو مزاول

 كمر دنوکنهز نیاززبم و فسح یلغوا ین لۀ رهاب و لکا اا
 هواتشه بنات هلا یم ومزادریس نیک اج ر ص هل یطرش

 بن اج ی دلبا ضرر هنوبامه باکر یلاحعقا و بو دیا تدوع
 تیغر احل قحالوا هرزوا ح ورشم هجو جد ندیهانش ذاب

 ییهاشنتداپ داررغ حالضو مصو هج دبا: تم دج ماش هلغلزون
 یدلبا مارآو فقوت « ذغوسر تجب مورتضرا هجلوا هرزوا

 (یتلرادریسكناشاب فسوب ربزو هداز هلاغح)
 (:یانوف ناال وام د دا الت تی او م)

 قلراد مس هلتلابا دادغب هنرلت مضحت هبلا راشم ۰۹۹4 هنس» ق

 و اوان نرو هتل اهن نا قبس یی دل وکو

 كنردو تیعجلو یدنیا هننغانوا بویمرک هرهش نکی کیدلک

 رلم دا هلبا هغ رش ماکحا هشناج ره بورپدتیا ادن نوا
 لاسجج مج هلبارکسع ناشی يا بولک فقوت البو ید ر دنوک
 جت ی هسلق کیا م انارو انو رو هی بوی روب هنب دزوا



 ص ۱1۹ —

 بودیا راضحا یرفس تامزا ولو تامهم هدمورضا رادقعلاع

 هنسص السازپ ربتیلاصت هللا یلعالکوتم یذموقروصق رب

 هجوتم بو دبا تمه فرص هنس الفاو مادعنا كشابلرق رکسعو

 بو روتت هربخد قوتسم رلید راو هزي ربت نوچ یدلوا هئاور و
 یررب نالقی «دنوکجاقرب و رلیدلوا شکتایح همالسا رکسع

 لواو رایدلیا رببدت هارب هنم اکعتسا هلم امنا ر هلقهصنو ریت
 هلکم ر دنوکر کسع هنس اکلوا ضعب كشاف نالوا هدفارطا

 رلیدتیاربساو یبسنب رال ایعو لهاو لتق یس ابل رق نرسکح ھا

 ورفرس امدقم بوردنوکر ارکسعایلاوتم هن رافرظ ناتسجروکو
 رايد رب و جاور هني راراک بولید ر وکی باب و یبارخ كل رلتدیا

 یسانادهو یبارخ ناخ هردنسکلا یللغوا ناخ دنول ند هلجب

 تع اطا بولک یجاب و یسوک ریو ید كن و رفا هلیح نویسو
 یدلوا هداهن ندرک هد ابقناو

 (یناب۶#كنير هعلقناورو سالفتو ناورشو وقرویت)

 نکیا هرز وا مار و ثکم ه دزب والد رب رمن رهش م السا رکسع

 هه دز ادا بوم انا ترصنرادربس
 ندمامما هدکمربو ماظن هروما نالوا مزال بور دن وکر  رکسع

 وڌ رويت نالوا وک ندشاسل زق ؛یدیا ی دلوا یل اخ

 نامقتو مزاول یفش اک كن 9 هعلف ناورو سافنو ناورش و

 رولک ن دنس هدهعاددح هن ۲ ودنا غیلب بس هک یک

 هلکم ون القت مدح نا ول تک کک بسط و

 . هلفلوا بیرقیجد اتش ماا هرکص ندکد روک نکرادت كن رب ره

 یدئلوا ناو رو هجوتم هبارف ته زن موسضرا یتیعب هیاتشم بناح

 (یغودنلوا ت هک هد هینان هنس

 (یغودل وا دقعنم ملص هلباشابل رقو)



 سا ۱۰۸ سس

 قوا هرواشم صوصخ و ی دلباراسفتسا ن دیهاشداب باثج

 نیغلروس قلوا مالعا هسرونلوا مرج یک دیا « دبن اج هت باوصو
 هحاوخو هن رلرض> مالسالا حش ندرببدت شوخرپز و بن اج
 هرارکسعیضاق لورعع و بوصنم و هحاظع ءارزو و هب ی دنفا
 بولب زارا رک ذتهرابتعالا یوذ تاداس وهراک اشم ضع و
 نیفعلوا نامرف قعلوا هرواشم صوصخوب ندیهاشداب بن اج
 زس هزاب لک هرطاخ هراتسالا دعب هکلب ین الوا جیال هنکب ولق
 هرکصن دق دلوا یروظنع بولکر  هرکذت ند هلج وب هلکعد

 نیس هلجب و بو دیا صيت ینالوا جال یاد هنبلق یدنک
 ولتداعس ی دلبا لاسرا هب یهاشداب بانج بويل هسېک
 نوکی ی درد بوروب هعلاطم یرک اذت لوا نوکچ وا هاشداپ
 یبروطاس یسادنمک رلحوق ولغاب هلاتسد ررب هدنوبامه نآوبد

 هم نیاشاب داهرف یس هی همطعارب زو یرب ن دند اغا دمخ
 نالوا رومأم هم اموع نس هب ودنکی خد یرب م دتنا رادرس
 ترشانع هثکرادت ندنوکو ب م دشا بص رادرس همالسا ارکسع

 ضراع اکب هلهج ورب هیاشااب داهرف نيغ ر وي نیس هديا
 ی دکو د نیش ام كنبز وکه جن راو هنیارس ندناود هکیدلوا
 یلرادرس هعفدو یدیا رکلد تناغ ندنشلرادرس یلوا

 سد ی دا شعا قرص تم قوح هفارصنا ن دد دک

 ر ویع هرادکسا ب وئلوا تترتراتالآ هرزوا داتعم هدراهب لوا
 تڪ#! م ورض را داهطا راد هلا لزانم عطق لزع ل زىم و

 یدلو لوصو هموسر

 ( یودرا و هزب وال دزب متكهيلا یوم رادرس)
 زورو روصحم بن رف هب هنس رپ مالشا تارغ نالوا هد زب زت

 رادرس نوج رادار وضعي و روجر ندادعا هبلغ بش و



 س

 ربتخم تن :انغ؛ود ی دلزوا هن ابع یخ اییط نیعالم نامه

 ناوارف رکسعو شلوا رادرس دازکب اشاپ دابهرفرکم نکی
 بو روتکه رخ ذ لوپ كن بولک یتمقربا شیک لی ناین ایم
 دمروتوا نآرب ندنطاشحا لاک اما ی دل وا لخاد ةز وت

 هلحم مان مرق و  دنک ی دنود لاا ناب د ز دنیا یی مریخ ذ
 فوخرب هدزیربت اذه عم یدلب ها انیهنتم هعلقربه دناو ی دنوق

 ع هج هنر وتوا یآ ییارب هکبلت یدییغو هنسل كج ۾ دبا

 هام یوم وضو توست هسروکر رات صو رلشبا

 |« یدیاقبفاوم
 رو ر اشنا بفسو هداز هلاغح) ۰

 (یکیدبل رک واسم تار و یییدش وا)

 یجاللسشا کمک راد وک كن یاشاب فس و راذمان رب زو نوح

 مر i دغر یشاب : ی ونق یدراعیج هراک هلتعالس ندادعا ٌةنایم

 بن اج نوا یراوطا و لاوحا ششرپ جاا نکا

 ییابضقس و ر و نواه ھم: ی دنا شلک نادیهانش داب
 ۹۹۳ هس :یدلنا لاسرا هتلودرد ب ودنا ےلس ههلاراشم

 یدلبا ملسف قواه ر هم بولک نوک یب نکس تند این
 ند ترادص هناشاب ین مداخ نالوا نات ر زو هد واو

 لال اف نس ی دنلوا لست نوباسمهر هم بوتل وا تباتع
 تارا جت یاب قلرادرش هراشاب فش ول هیلاراشبم

 یا یدلروس شراب هرودنک ی سارجوظفح

 ۰( رده دلوا رادزس هد هناث هعفد كن اشا داهرف)

 یار نوح نادنترازو مانا كن اشا رم هلا یوم ۹۹ هنس

 افتک !هلفارادرمس كت هداز هلاغج هدرا هب لوا ی دتا رو رع یآ

 اعوت یروناوا نی دیعق زادربس یج دیرالوق رب هسخو یرونلوا



 تم هم

 قلیقح نذلوا نیک,دبا ل ؤا راج بولوازاوس هنآ قالبجوب

 .نیسودزا راس هلان و شهر نمراتروق ناش هسخوب رراشمطب
 رول وا بیضن هت اع بوتل وا ای نس هدروآرب نالوا هدناو

 بوتلوا ذخا هدناد ییوغرمراکن ارالدرپ و یبوبجیتثئسمر
 کو لب یکم ادقم نوک یکیارب نام یلدو رایدروتک هی هعلق
 ندشاوخ هماج یان ناخ مان ناخ خرهانش توعیچ رشط
 لد هدنش هلباقع یرلقلشادلوت ین .یادنا شهزوتکب ورانقیج
 ة2 ا اسكس ذج یلخاض هلا قیاف ىل دوا ةا ناو هن اع

 قنان ميشمروک ی باف یل د روک ذم ریتحوپ رازی |نبپیعا هفولع
 ینازونرت قرا چآ ۲ هيحللا فیفخ ةماقلا لیوط ى ديا هلن و دن

 غ فول اربا شش اب داهارف اش ناس قح :یدیا روقوریپ
 ىد ر دقلوا هقرفتما یک احاب ییوناق هتسلا ك ران اقیج هشقلا
 ولت ذاعس اشاب .داهررف ی دنا شمردتبا عطق نیس هو ولع گل ولب

 نوناق لوا بو دنا انسا یزوک ذم هلکغا یخ ههانش داب
 قنان هلکعرب و فن نش طخ هنیلا وید هوا ارخا هدنرمغ ندنوب

 ارچا هوجولا لک نم نون اقوب دوخ یدع*و یدیاشال هنب رفس
 هدنن وقصاب سیرتم هدنتلا قنات كروب نمو ر دشلاق ندقعلوا

 هد اق وب نیکلرا قیاف یلد تح یدیا شلوا رهاظینلْادلوپ
 هاش مل هدا ع وجر هد دص هن ی دررید یدشا تباث ځد

 لوالاکو ی دنلک هلا ههک هلکعا تاع ن دکیلکز دنوکی یغ وا
 حظع رهن یکنا هب هعلق ه 29 ی دلیف سصاح ید یآ یا

 تاعاما ردتسیا قمر دل هلیسیمالیسالها هک نعد رلبدتقآ

 شما لوب یکیدلک هقآ ن دل وا ایوکرثیدچآ نیلوپ تالیس مالسا
 ماست یارب نوا هلا قی زط وب ی ا هب هتیکو ی دقآ

 نوکر رادلوا یلاخ ن دلادجو كنج نوکر هو رابدلوا روصحم
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 درب هدانا وب رای در دنب هنیرازوک ی شابلرق هکی دلوا هلپ وش
 هبازرعم هرج هلبغاتوا و یدلک ناشالاع ناخرب لب رکسعكی

 مظعو یدردتنارادن و د ردشب ور وب ماشخاو یدنوق ربارب

 هللا را هریجخ یلاحت هللا ل ضمن راب دتا شد ور وب هليا مادقا

 ۰ هد د یراوب د هملق نمی هدنرب یت هپ بونلوا عقد ناناکحح
 یدلوا تب ندکلوا بوئلشخ خد یسهنو یدلواروک تولا
 هازل هجا یرلنا یدیارلسشهمایط نان درت قرق هنیار اوبد هعلق

 بوید نتوطشاب هل وب شیاوب شابلرق هرکصندنا راب دکچ ورا
 شیاره قجلوا یاصت قح تیانع کم راب دشا ترشابم همه

AKلع نالوایسشاب جم روق كنتعاج ول ر اشوازولوا  

 ترهش هللاجبو نسح هک ی رق اتسح رب كماغب د معرب مالوق

 ی زق هتبلا اکب ازربم هرج شعااتسح هربشود زات رب شلوب
 هلکعا ر اع ندعینش عض و وب فی رح شمر ویب وي د هلبا ر ذن
 شعار رقم نمط هبناج وب هرکصن دنا شی هنیزق مدقم ابلاغ

 هرکاشاب یب و شمک هشید یراوید هعلق ةلرمالغ بوبح هزانرب و
 رایدکج ورا هج د كلراپ وق ندنب نیسهویمزکب ولطءوکلراپ
 ن الاو نیکی دنیا ترشابم فیل شابلرق و ربن دنوکیمرکب و
 :نیمضن شمرب و ربخ نیکی دلک ید ییارمس كنا شاپ یساهشم
 دنا اعت یراب تیانع علاطو تخ و را راجا یلح ل وا هلباسابقو
 رایج ےل ةلجج هک هدنقورپ زرازق دنتسوا تسار هلغلوا دعاسم

 نانکدلام او ددرت الب نامه راشتمکه ماعط بودیا سو دیاپ

 :كنعماج نسح نوزواو رار دیک هبا مغل خ اروس هبا تکی كي
 های راح دعمه ضعب ازرم هرج هکر هس روک راراقبح ہنسا توا

 نامهراشاشا هترشعو شعوزاشهروتوا قو ز بون وص

 یسودنکز رروس هن رزواور رد هاش لزوک نوسل وا قشع
 او =



 تیم ۱۰

 رز وکهرکصن دنا ی دلک نوکس رادقمرپ هنجو یدهر
 نوکحر و یدل وار دنا نسخ نامرد هد ردو و یدحآ

 یاعت قح تبائعو ی دتنا عج یتازغ نایعا نالوا ر وصح
 ناجا دادما ن دیرعغ كس منا هراخرب رع دنک ه دز د وب هلا
 ر دکنرم اطلس نام زف همکلا قفتم یس هلجج ی دب دردقوب.
 مان دج ا ولجاص ناد داهن تعا د | رڪشا سو رات دی د

 لوق كن ندن راح ا بودبا نییعت یساغا كولب عابص یرداهب
 نام رف كيکج قاربب لزق بولوا هان یهاسسرلنوپ و قعزا
 ندن را ز داننهب یرهکی مان نامکلد ید هک و لب لوص یدتیا
 رادحطس تو زاب لوق كب یندلوا بو دیا اغا یروالدرپ

 معقاو «دلوق یکیا نامه سفر یدنو رضا كمکچ تیغارب

 نیراسپ رته كشاب لزقیرلبزاغوب بوریدجنآ نیسوقیکیا كنهعلق
 توط هدابز ندیللازو هدهعلق و یدر دن وک نوحا قعصان

 ر دقن یدردتنا ايهم بور دل وط هلج ی دیاراو ن زب ضو
 ندروغارب هرکصادنا یدردن ۾ نا اینا وای یک

 ه رلکنقت و هرلب وط زلب دیر وب هل س ادص هاش لح هنيا ها

 هرلشابلرق نالوا هدنف ارطا ةعلق و هدزابب زنم نا دوو راشنآ

 یو روقولشاب وللنیدب رابدموق رثا ندنرا دوحو هکر درب وافر

 راب دود بول شاب زویجواو راشابلزق ر ادم ا دز وتوا و
 تاعزاول هک ناتلوب هدراسب رمو قارب و تاب هجو هریخذ یخو
 ید یهاسرب مان قاف ی د ندن ازغو ی دلوا تازغ بېصن
 قازغ هجنرب هننایخدلوا بولآ قارب هقشب ند اشاپ رفعج
 همان ناسطلس ج وا هدنلوق ږوب رم هدنقصابینکیا یدرذی وا

 راب درووتک هلبب نتزوع كنسي رب حا ی دنلارلش الرق مانب
 لصح یدتبا ر وهظ ید یز اغرب همان قالرفلد هرکض



 تم ۱ام تس

 نیسایامر هلا تلاتسا اشاپ رفعح هکنامز لوا ردن اجاب ر ذآ كلم
 شهر دتبا ,ن اینپ و رب ره هرز وا نرالا نوناق و ناکسا

 ندرب رج اما یدا نمک هری رج ها كیا ناسکش یدلا

 عم اوج زوعط نوا هدنماو یدبا شلش ید ردتلوارب هرکص

 .شقنمو عنصمو .نیکنو ماخز عاونایرب ره هک نیشیپ نیط الس
 ندنیچ هناخ زاکن یرب ها وک شوا نیبزت هلیا زاشاتط
 ناورداشرب هدنربره هک یکتا افصماجرب یمرکیو یداهنوم رب
 کیا نوا و یارس ن ا زاک باب زویکیا و ی دیار رقهزب والد

 عابر دق وبو یرلوش,ر اچ نب نم هلی ناکد هدایزندکیب
 منصع كنزک ر زرو ناشن ندتنج یربره هک یر هجعابو
 كشوکرهو یرانیشد هلتیز و بی ز عاوناو ئرلکشوکب ت رمو
 تريح ثعاب هللا حرط هن امع راضوحو زا هقسف هدننینش رهو

 ی دیا تربع تحوم و

 ( رد تی داوا روصح كياليب رک نالق هدزب رث)

 یحاص ههتسانلا یسانب نی ربت موح نم انشاپ قام ی ظعا ریزو
 یس هربخذ كن هزوب نم "علق هلغلواروج رو هتسکشر وتفو ففص

 لولب رپاضح ی دیا شفلوا رونصق «دنلیکن یتانھم رب اسو
 لغوا هاش یدیارلشلاق هلاداتتسا هیالاعت یراب تیاذعداهچباب زا

 زووتوا ن دعشکرب یر هعلقیبکی رک نیدعتلر لبا ل اکرانو
 یادخ رب دقت ی دنا هرمصاح بولک با رس خرس رکسع كبت
 نامز دیو لب هنس رغا نوک د اشاب رفعج هللا لاعتع

 یزدنوکو هج ؟ندنهجو و دم وب ن زوک یا ج وا هد ءرصاح
 اب هاو تایدنکود جد یر هعخذ ه دنا ۱! چ وا وب یدلیب

 ناوکب نوک لصح ی دنلک هنس ادهتنا ید كنا: یدل ؤا دی عضو

 كناشاب رفعج هرکصندنو هله ی دنوط ز و هغل وا ر دک لاح



 ا i س

 تو ڏيا ڻي رادمهدو رام هرکصت دنا رل دز دنا ادن ولد
 تما قانا قانا و یدشارارق هدتنم اتق و دنک را درس
 رک وان علف یما دک ئتواج كرکبراید هدنیحوب یدسآ
 دشارلشع ردن وک هی هداز هلاغج یدنا شلوا رسا مدقق ندنو
 هرکی نالو كاج دیک ی دل وب نیدنارجبندتعلق كتبا کی زادرنس
 تولکیدشرکاردشفلا رکیرللوت كح هکو ر دتشعلاض ز وص

 ملاعم ناو رواش اب هنکشارهاش و زکه ستر رب وتو رع و ناما
 ة6 اخ م ورکر هنتلوک ناهح ینارک هس اردنا

 ناما ت وقادط « کتی وب یزکی ا جلف ةرکض زکه سن رکچ ساب
 نامزو ناما ه نکیز اد زککلد اد ر هکهاتش/لزوک تورعو

 كتر لتر لاعت قامار اشا رام <| بد ردقوب ناقحا كلرب و
 زاد تا قمت وک ی النسا زکسع روک هني رار ورغوب هلیبانع
 مالا رکسعراب دچک : ندرارب ناتلؤا دیک نانلاصوصو
 بودیا موق ن د رو عار هلا ماجا توو ادرس نامرف

 هرلدیکیو هنیراقراوصیراک دندورلب درب تاون هلج
 یزلقدزاق ن اوستا مالتما لسها هکیذلوا هلیوش نلید روشود

 قرفتس هباکرحو ناش هغطابو یدشود راودنکض هروب وق
 هج یدشوا تازرع ةتشاب كایعالع ناتب یکرب نخ شلوا
 نیحاقرب بد راب زاغ هجو یدتالتف نیشبا ندرد ۳
 شىندا لها ید یان ناو ا وکم دای یتا روش
 دنن رلتطوو هرلناینسا و یدلقیچ هن او دح ریہ هلقب رطوب رای دلنا
 ۱ یدلرب و تزاجا هک

 (زیوالدزپربت رهشفصورد) ۰
 تا هدښنایم ماش عالبن ىکا مان عاط لزرفو نالی ناحوا

 ت اورندیال روا داش هننباسا و ر دن دنپ ادم تای طع شمل وا



 تاپ اس

 هب۰.داز هل اضح نی نم ا. قارا درنس هلة وا نو ذأم نددهاشداب

 ی دلبا غیلبت ههبلا راشم یخ د نساپ اصور راسو بور و
 (ردهدنرکذ یناف و زا درو یییدنلو | تعنع ندا زرت )

 هي ال امت یراب بانج ی دلروک یزا دت را دقموب نوج كز ربت
 لوا الا یدنلوا هجوت هنازع بنش هلبا مالسا رکسع بویلرامصا

 یدلک هلا ساسبلنق هوبن ارك ازربم هج ناق چوق هدنیح
 لب ه دازهلاضح قیج یدلا ی دلوب نب رادقمرب كل خا ناامهو

 دڅو یدروئوک بول اچ هلنیاج هلیکوب نیسهو د رانظق قرق
 یسیکب رلکب ردلج کا دنفک و ربسخ یسا دهلی وطیاشاب

 یسیکپ رلکب کبار اب د و یدلوا دیهش هدلحم لوا یدیا شلوا

 ناطلس سصع هک اش اپ دار یسنازعالا كم نامرقو اشا دج

 نیر دوسیب دوج و كراپلالج بولوا مظعا رپ زو «دیناخ دجنا

 دارم هج وق نالوب راهنش اوب د هجوق بوب وق ندیا دوبا

 هنشاب تناشاپ دم رلیدنوط بوشود هل وي وقرب نکر ار داشاپ
 راهظا یی ودنک اشاب دارعرلدتا دیهشو راندشوا رلشابلرق

 مرک رالاسهیسو مظع ار زو هدنیح لوا زاب دتبا رسا هلک
 هداز هلاضح نوجا كمان ا راهظا قجتا ىدا شلوا موح سف

 ی دآ ید راشابلرق قح یدلوا راکشآ نککو یدیاز ادعد هش

 هب لیعلاو هک اتشاشب راهظا وب د یدلوازکی را درس نام

 بنش نوچرایدلشاب کید ر ولو نیسازج هنبلا نکی لق
 دن نیکر ه بوئوقو رلیدتبا هنت وید نوسلنوف رایدشلقن هنا
 هدعب رلبدلوا هرزوا زارتجا لاک ب وروط هدامآ هلیغارب و تاب

 نشد هلج رصسا| لسعو زاید ر دتا ادنولد ردقاروتوا حاص

 لمکم رکیع مک وچ یدلروی قلاب ربالآ بولوا زاوس هلیغا
 ر دحو هدود راراب دقبح ند ودرا بو دنا دفع نژابالآ



 تر اس ےس

 نیرالت نخی را دب وا هبیدنشک هلج یخ د یرکسع هرکصندن|
 ب و راقیچ نیرلجات ورایدل وا شاب ابق ب وراقیچ نب راراتسدو
 نالک هل وشر اق ورلیدلاصتآ ندروغوارب بولآ هب رلل
 چ وا نا مدقم ندیالآ لوا راند ر وس هش رلبالآ ش ال رق

 كغرچ یخ د ندرانوب راب دم زاتروق ناجرب یرتسغ نادشابل رق
 یرید رفن کس ندشابل زق یدل وا دیهش یکی یالآ ناو یکب
 یخ داش اب دم هج درا بونود هد از هلافح رلیدلآ شابزوتوا

 رسا ییک مدازوب نکسو یدلآ نب را درا شال رق هعنود
 هات زوب كلرادرس نبکد هنوکچ وا ریدل و ارتش هنت اق کر

 شال نقرایدم هقاب هسنب زوب كمالسا رکسع هکلب رایدم هقیج
 یدروق نیسودرا هدرب ر دق ل زنم عبار بولوارهکر ش هرکو ب ید

 یدر ول نیغالوق هاکب و هاک كمالسا کسع ندلحواو

 ٩۹۳( هت مرکلا لاوش ۴ ىف زبو الد زرت ةعلق ءانب )

 ترشابم هنس هعلق ه دروب ع موب بودیا حڅ یرهش نوج
 راتدر دشربا هم ا ٥# دن وک لا زوتوا یاع هللا لضَم رلتدتا

 تورا و هکر یدنآ نوشرآ زود كسنکا نوا هتءاق رود

 تاغ ییا یدلوا عقاو قطف نزاع هنعچ رادقعلاعزادرس

 رادید ضرع هرکسعو یسلنا یخد رب یدیا شءوط زوپ هفعض
 م داخ یسنکب رلکت ماش شلبارط نتلالا یدلواسبع ینا

 نودب هرکصندلی جواو قل هبزایلنا رکبر اب د هیاشاب رفعج
 نکس یدیو زایدلبا هیج وت هللا تراز و هلیطرش یکلیکبرلکب
 شهاب هت اخر هد هحلق ز ونه راب دوعا ا دتس هظفاحم مدا ك

 عقاو 6 دعا هلفلوا ىس هاب هاش نوجما ناربمربم جما یدیا
 لاحرب هنودنکو ی دبا شخلوا افتکا هلی ا وسنم راسو یرمصق
 ولتداعس هک بصل زادرس ییهداز هلاغح هت رب هسرولوا مقآو



 ی

 هدماچ یررانالس» و یدبا قو :یراتعاطا ید هن رلهاش

 هر اد رس رانا یک ی وص مانجین ران اق و نایاب

 ی دب د ماع لتق جلف هرات وب نامه هرب یکی فی دلوا شکم
 ل دباب قرانا هک دتا تیاجب یز هک درب و :ناما هزلن وب زب

 ةجلردق و ماوع یک یکی دتنبا شکر رام ظا و د رار رو تازا
 فا رشاو تاداس یرلق دلو نلب دلویق هرهش دل و تصخر

 دص وصخ وب زاب دربق اه کچ وا.,نوک وا یفرخ باب راو راجو

 یکهرکص کی دتیآ شحانیانسطج رب هللا شجر جن رادزسس
 یکی دیاد,ر دن اما ر ازکت |یسودنک و یدمرب و هداف تم ادن
 هارب بو راو هرهش تاذلاب یکی دردتباادنو هیت« و

 نجا :بن ی دو ایفا سی ورا وروقاج اجو ی تا لق مدآ

 ی دل وا دیفع
 (ندرلیکب رلکب كش الرقة دلع وب )و ۽

 (هزیپ غ یک س هیلع هني رلایضوب) 3

 مالسا کش بوَملاقندناچیوا هلنارکسع كی وتوا لغوا هایش
 باب دیم هلب | هد از دلافح هن یبلک ی ربخ یک هلک منس و درا

 هاش هک حابصلا لعیدل ر دنوک هی ملباقم لب لررکسعدمآ و ناو
 لوس تبافیکا كشاف راب دلک هنس هلباقم نسودرا غوا

 ید ییالآ لیکم رب یدسلک یدوروب .ن در ایس ور نیع الا
 نسج یدوڅ یدروک نی ربدت قلا نی درا كنیالآ کیرابد
 ی دیارا نلغوارا شمربک هشاوص قوچو روالدریب رب هک كب
 توربو رلتلاعسا هدازنمسیردارکا هدایز نیرو نتنالوا هدنالآ

 نیشیلک ا تک هبنرحیب كشابل رق نوچ یدبا شک هپ ورلبا
 یدربو هقرا یدکح نیکد هن الا هداز هلاضح كدنروک

 یدر اةیچیتسپ دنتلود هلی زاغیچو مب رالت هنروط هد نشاپو



:۳۳ 

 ۲ رلیدردنوکحبلا رکسع یا شاب دوج یسکب رلکب رکی راند

 همان خ |ندنیت الصل ا نیب یدلک هقبحی للغوا هاش هدنیخلوا

 شاوصزربو نان نادت ايق و شاخربو كنج رب نيكد

 دم دع رکسع هیاهن ی یدلسک هلک ق وج ندنیف رط هکیدلوا
 هک هلي وتش یدلا هب هتروا نب رکسع رکب راد شابل رق یدلکج
 هرقرب جدران واما یدلوا هدنزس دن قهامراتروق ناج ندرلتوب

 ندن رارپ هوطخ رب راید و وط بول وارا رق رب و تباث یک عاط
 دمو هداز هل افج نوچ راب دشلریآ هلبا لاح وب تبقاع رابدلربا
 هلاتج ران دلک هزاق و یذ زاد رمس اها نال وا هد هب راحت و اشاپ
 ورکر هنشاب كن هداز

 یا " یدتنآران اسحا و ماعلا و روکرپو هجو

 (رد هاد رک دا یبشو یماع لتق كارب ربت رهش )
 یدلراو هنارغ بشان و ڪڪ لا یرکب كفنارش ناضمر
 یسانیقشا لا رهش اما یدیا شمک بوجاق ازریم ءرج هچ رکا
 هزهشرایکب راک ضعب نوکلوا یدیا شلاق ه دن رب یسکنا وت و
 نایکشاوتوزپربت یایق شا هتل وارلبدتبا زهب راع ےظ ع رایدراو
 ندنولاسهیودزا ندهالسارکسع بول وا كولب ترد چ وا
 اکا و راب:دشنا تراغ و لتق یرلنال وا لفاغ و یرلنات قراقم

 یست ریارلپ دروجاق یرانایتک زونه بوقلاق ند زی ربت نیکد
 نما نامز وزا دل وط هرهش مالنسا رکسع ید الاخ رهش
 رلتدزوطبولوا هد وسآ هسلا راتالق راد ر دتا ادب وب د ردناماو

 ینپ دلوا هدننامز موخ نه ناخ ناهس ناطاساهاس و

 رایاد رر وتوا لالا خ ز اف هلباس ابق هنامالوا هلکلریو نانهایبک.

 هم اجب بوت وص مدآ شب نوا نوا نادم البسانکسع رکم

 هک یرایضعب ندایقشا یرلکدید زیربت ناعبویکشون راشم رک



 ن زابروط ندنرلشان كني رانا نایب م یرغ ن دنرلکدلبا تالک

 هناور هرفس هني هدل اضطوا هن هر اچ هغلق وب نکل راب دلا
 فعض هنب راجا زه وربندبلک هل وبن اتسا دوخ كلرایدنک رلیدلوا

 فسعض یس اوق ندنوکنوکو یدیا شلوا ی وتس روتفو
 هلا ناور تخن هعفد وب یرورمضلاب "ی دنا شلو توق عضو

 راد تک جلب وا نیکد هزب مت و نلیدنا رابتخا ینهوا ناور

 ناو هکاشاب فسوب هداز هلاغح ه دقدراو هنسارحص ناز دلاح

 یرللوق ا دک تو لک هدا زان دکب یدبا ینسکب رلکب

 ن دنا یدتیا,لابقتسا هليا یرابالآ ناو زواضم ن دکب قلا
 رايدتا تاضلا قوج بوری دشابب و رلیدلوا ظوظح دل قوف
 0 رابدروس كما ورابا ل زمر و

 (اشاب فسوپ هداز هلاغ> هب راحم)

 ( ازربم هرج نابق چ وف یلغوا هاشاب )
 شابارق هنن الغوا تآ یدنلوالوزن هبه رق مان نایفوص نوچ
 بونل وا نییعت اشا .تسوب هيلا یوم یدلک یربخ یییدشلوا

 راتفرک کس نالوا هنمان یکب ناوید ندشابلرق یدلر دنوک

 كن اش اپ فس وب زوب نم اما رایدسک هلک ر دق ز وب و رایدتبا
 مات لزوک بو با نیست هنکآروالد هنر روب هلبا مدآ زاو هنکلرا

 تمادن نیسراتوط شوکه ع دن ون امانیستکب اسهشرب مروب روک

 ید نوان دنرکبع هاش هلج ازرمم هزج نمهاش نیسنعروک

 قاعصاب یزکو درا بو دیا بانا یزاغرالمط«ناق ندنعلف كب
 ودشلک ه رق غالب ناحوا هلتیت قمص ا نکی زادتقا ن اکو

 مداشتعا روشی رکرولب وق هزس و روشپ ربا قهاسو یدعش
 یدید لزوک نککدرادن هلتف و نم رتروق ناج ند زس ردوا

 یدتسا رکسع بور دنوک هرادرسیرووب نعاشاپ فسوب نسب
 و



 ا کک وب

 یار یل یفدیچد كن هتفوب «دقدئلوا.راعشا هب یهایش داب

 نسر دم بن اجو رابدروب نامرفوبد ,رولوب رارق لا كن زر

 قل رادزسود ر دلک د بساینم نلاسرا رادرمس یربغ نکرروط

 لوپن ابا ییاجز كزان جازیج سپ زاید تبا نامرف ید نب نما
 ندلوین اتسا لوا نوکر هلکماعا جارتما نایین هلیساوه

 وکی نوا كنلاوش هروب نم هنسو,رایدیتیا مادقا هچ و رخ
 لوم هدنر وضح ارزو م د هعر دق ج تبدد ہرادیکسا
 نتلانا یلبا موز ی دیا سم: اغاز رصکی ه دبنیطوا € یک نلکب

 یرعکیو تاززو هب اشا ىلع زوق للیاللقیسنکب رلکب یا غورو .
 نیان یانضر بو ها 7 هیاغا لیلخ را.دحطس نیبعلاغا

 هب قومطسف لر ما لزانم عطق مرکصندنازایبلآ یب یهاشداب

 موح رح اش اپ داهرف نالوا د هش هدو دب و رابدسل وا لخاد

 لالتخا مارف ب وروتک هلی لغم وب لوزعم ند هنسو ه دنشنوا
 لاعب هللا لض دلوا ریا ت رب وک تح هک ند ونس هنعفد

 DHE رکیبع ینشاک بوی دنا جات دبسمزاو لی دن
 دتا عفرو عفد یالتخا نالوا هدام

 . (یا تشم كراو بحاص زادرم) ,

 .. (رد, دنزک د یه جوت ندینومطست)

 تدشن هغد عد ,ی شد لوا نوخ ,٩۳ هنس ق

 هزب بت بن اج هدران[تهزنراهب لوارلیدتبا سچ ه دنومطس

 هدنن ابعش هروب نخ هنس رایدتنا م یھ | مامز فرص و مايق هتم

TORR ARR 
 هزوب ل رکسع هکبدلوا ادیب الخو طخرب نکیازاو اخر هدنکلم
 ن هقلجآ ندنعلخ لولب هک تج .یدیلوا عام هناي

 تین یخ بان ما ذو بولک ول اپ لرالوا نوبز



 س 4 .نت

 ف ننام دو دو ند هنس افر هكتارا دش یز
 هغ ارز و هدنکنح ج ییغوا هاش هسفدرب ی دیارلسشعا ناوتو

 تدرب ناخ لوق ماما یدز و شعر و یستفرت مو
 قفوطا ناس هک ارز نجا ند زانو د دم نھ نا راکت

 دیارزو تولک هن اود هرول نخ رژ اهوج هداننالوا یدزتسیا

 اشاب نا ۷۱ رلبتلت ۇن ران اوج لوقفم ان خ را قوخ ندیادآ

 ۳ : یهاشد اب تانج اوځان لتا م لک دزان رب اعطق هنتر مح

 نباش اب ناخ ولو رحم ra یکی تیدلواسکعتم
 بلک هناوبد هن ارزو هکن وکی خوا راب دتا ل وصوم هور
 ارا دبا نیب ولد قایل وهب تیک ای ءاو دو نیکو دز

 رهه تولوا رهاظ نادنوناره تاب یساعا هداخسلا باد هدا اوف

 يسا دکر ایج وبق ب و یا عضو هلب رزوالاتسدزاترزرب ینوبابه
 زلاعدرهخ هز اشاب نا هاش دا ولت داعشو یذلبا توعد

 هد دخ رس قا یدبا قخ ناد ةو تل اکو ما بو دیا

 نیرب قحانیلاح ینا عن ام هککد هبساقح ییدشلکا

 لالعتا و عظعت نب سش اخ اش اپ ناعج سپ رایدروپب یدلوب

 لالا یف یدلاص نب وق بوروش هن زوکو هپ ژوب یدلآ هلبا
 كناو لا بو دیا داب كرابم بوقلاق اوب وللوپ ناوید لما
 راندا راشن نرود اع د ههاشدان ولتداعسو رایذب وا

 (رادرس همش كهللا یوم ر زو)
 (ییدالشق ه دننو ظسفو ییددلوا)

 ماظن هتکلم لاوخنا هلا نمود عظعا ریز و ۹۹۲ هن ف
 كل وم ناخایکیا هرزوآ اتما ه دکمزپ و ماظشتا هرکسع روماو

 هنر ندناو رارف هسوص» سور انا ازرق جاقرب ییغوا
 بانج راک دیا هرژوا كمر دش ربا زاز1 هزات ات كلام هما رارشا



 قوتا كناشاب نسح هدازریزو هرکص هک الغ بوبحر مان نط صم
 هزافک شاپ ننحتردیراد هنت خب نالوا مناض هد هب راحتدارغلب

 هسرونلوب هدنفک رکا یدزدتبا سسج قوچ بوردنوک ی لمدآ

 یروب خم الغ یی یدیازرتمتكعا صیلخت بورب و ناوارفلام
 ی دیا شعا یدها هیاشاب ناب ید هللا ماللسغ یکیارب

 هدشلاح یفلراد هت رخ هلغلوا رم هل ناور نداشاب داهرف

 هليا بیرقترپ هعفدرب یدتبا تفایض هنعفد جاقرب هزب هدنودب
 هدیلال لوطازک 1 یدتبارب رفت نترنشعو شرع كن اشاب نام

 مالضرب یدریوص حدق .مالغرب رارروتن ڪڪ هداب یجارصرب

 بودبآ عضو هر یسنرب نیرلقشان هح ترد جوا جد

 موس هساک ررب هلا قابط ررب سد .مالغ وا یکیا یدرتوط

 یدززروتک هنکوا هک دتا بلطر رتوط ماعطندیرمغو ندنمسق
 قدی ادیت ناسبلخ مینا وحی راج دبس اشا

 میت هک لب وش هرکصند نک دا حدق نوا شب هلیا قی رط وب

 نی را وقیکباو ید زد رونوا هنکو ای الغ رب ید ر ولوا تسع

 نیسوح واتعاسرب هوا قوچتعاس قع ب وال وط هش وب
 بولاق و ی درونلصا هفیدصارب هلهحو وب یهاک یدر ولا
 كن ژزوکو یدز دا تدانع نیک د هحاصر دبا ءوضو دید

 هفاص بزب دنس كنس داس هکیدرکو د رادقل و!:نیشاب

 اک وب قبعکو قؤدو ترسشع و شبع هتشا ی د ردیاوص

 یوارا یلع هدهعلا ی دنا رص
 (ز دیفیدل وا مظعارب زو ربل د یاشاب ناّغع)

 هدتسوکرب و اشاب سوابس مطعارپ زو ۹۱۲ هنس بجر ۳ یف

 لصا ىدعإ لوبق نیسور كهيلا راشم وب د ردیشعا طارفا
 یدبا كمر دتا ثاربا ن اشرب هباشاب ناشع ن دن وب یدوصتم



 ها 3۳

 هګراو هسةماج ندننهاربب بورافیح هرشظ ر اغاسب رلیدروت
 نواه ر رس ناب ل قت بورتک ر ارکن وادار دیکر اید ثفایرز

 نین هلبا نیزو تخر عصرمرب هرکص ن دقدلوا فرعشم هلا
 یدنشااع ریدر دنوکج هنارس بولواراوس هب یزات بشا
 هدشدیحت لوا یی شعا شا باتستنا" هتس ناسا موکل رخ
 ےب کنت اتم ودنک نارحاموب شهر و نیل راد رفد مورتضرا

 كموح رحاش اب نان هکر دلوقتع شهزاب هن رات ودنک هلبا لقت
 هدقلخ ناسل کودباب ان نم دولا اص وصخ نیس الا هزافیکم

 شلوا سکش خد ههاشداب ولتداعس قح یدیشلوب ترهش
 تاب هاشداب ولتداعس هرکصنادقدعج ندیهاشداب نواه زوضح

 عف د خدا یدیا راو ههشرب یلاعت هدم لا هتساغا هداعسلا

 تشان ناعع هز هسکماد مهاشداب ههش هلوفم هت رلشمروس لدتا

 مظعا رزو زدارج دات دولا یربغ ندناو رد التم هفیک نوا

 تعارف یدیاواشعد ندلکدرداق هکم روس ناود هساوا

 یراثآكنا هدوکو تفکردقو یدروط هدلباقم هکیدلوا وج
 هوا التم هر هدابو هلکه نیلا هسلوا فیکم یدلوا رهاظ
 یدلوا مولعم نیک ی درولوا رهاساتیع العردا عضو ریخت

 هکر دیهنلا وا مولعم فی رش قبقح وب شعا قوب یسالتبا هنیرب
 ناخ اما شعا رولت نیعالتع كن افیکم هاشدا ولت داعش

 نیسهیدلوا شخن ترتسم هبنرح هن كن افتلا ناالوا ندیهاشدان
 تلفغندنکشودنا « دایز نوقتو یک ك نا ن دنافیکم هلجو
 هسلوارعباشاب نام رکا تافتلا هبت مو هیاشاب ناععرلشم روس

 یدرولو تح دنا یا خول وا کم

 (دیلا یوم رب زو برشخ قیقحرد ) ۱
 كحوکن دننابعیجرخ كموح ماشاب داهرف نالوا دیهشآ هدنودب

gp eerسیم.  



 صب € تک

 هد رم ص9 هاشداب ولتداعس یدنا افلثلا مول ن وک د رد

 ر وضح نوچ رادو ویب ت وعدا یهیلا ی ومر زو بوت
 زلیدل و الان هنف رش یراباظتس تاطخو لخااد هترانوب امه

 راد تروس ر اوت وا نایعع2ل دلکاص راما ا ترتسم مالک ادا

 قدادا نیزلتلود ءامد ت ودنا تبدونع ضرع ید ها نہ وم
 ةسلحزرلندروب روتوا را رک یدروط-هدنران وامه لیاقت ةرکض

 تار د چ وا لابو زاب دقلاق :هنیرزواغاما هن هرکصند هفیفخ
 .دناو رعش هللا شان ال ال هدعب ید شود رهطم هفطل و هعفد

 یکتنکز اب هباادعاو یش نکس نالوا عقاو ءرکصندقدراو

 ناخ سور ادبایتدهبلایموم یاشاب راب درو هلنارپ رقت رب ریاکب
 تعابو نیکود ردتا لتق نکیا شلوا ربا روپ مو نیک
 ٠ كرا هلو ناوارف نان ود ناعع ن فا كج دنا ناب نالعو
 ةنشاب هللا رانه ودنك ب وراقیح نني یذ غانو ا نالوا هدنزلشاب

 لا هلفانم یادجو كنج نالوا هلبا ازربم هرخ هدغب را بدق وص
 ناتهگلوا رادروسخ رب لواراد روخرب كدا: لیصفت هرخآ

 یز عنصر نالوا ه دنرب كراس تودیارارک نیظفل

 هدعب رایدق وسص هب كن اشاب ناعع هلب رالا كرابم بورافیج
 رارکت یدتا ربرقت یک نالوا هلبانأخ لوق ماما ناخ هکک
 هتشاب یخد اهب ناارک هغات وار تودا ناوارف نیسح رارکت

 هنیرزوا هلناراثات"كيت ز وب ناخ رات ات .هرکص ندنارلیدشنا عضو
 لب اقم هلئا م دآ كرت تزد جوا یلاعت هللا لصق و نیکو دلک

 وی رقتنیکو دنا ناف كل عادو هلهجون كناخ تبق اع نیکودتا
 قح نوسلوا عا كزوب هدناهج کابو رد لامن رللا لراس یدتنا

 نیس هزوط هقیدروط را تد نوساوایضار ندشن یترضح یلاعت
 كرب دنلنآو ملربدیک ین اع كلا هرلاغاو ۍدشارلاعد ربخ وند



 ی

 هصاو لع هکبا هاش داب ه.طخو هکسبحاص ن هلا

 ا توش عج رات ات یرادیعم كس نو ولد رولوارداق مک

 مالسا یْسا دنرف نائاوا نهر هدنداعش دنا یدوزوب دن رزوا

 نادوق بولبرب و قاناخ ن دنفرظ هاشداب ولتداعس دن اضب:یارک

 هداناوب یدیا شل ر دنوک هی هنکب ن اج هبا اش اپ لع حلق
 ددن و عیاش یکیدلک دیدج ناخرلبدنلوا لخاد هتناسمل هفک

 هبجاوم ن دیهاشدای, بن او نالوا هدسش اب اخ یکی یدلوا

 روارشب سشیکیا زرپ یراازربمو یرللوق صاخ نالوا فرمطتم
 بوی ریآ ن دنرکبسع ناخ یارکد مش قوج,قوخ ند هرکص

 زول وق كن اخ نمولوازپ و رایدلک هنب رکسع ناخمارکم السا
 دشاب ها لشابن و یدرب و راتناتساردقن هراتاتیارکد جراید د

 تا ی دل وا دیفم یدروط بولد م انوا لو :رعم مهاش د دا

 ر وا ردا اعد دن وند رانوسل و ندالاعت هارندا لوازم نخ

 مدآ eats نکل ید داره قامشورغوط هنیعآ

 هباضع بوشود هداج ر و یدلبن نیکی هبا نی یا

 نیشډا بوشب زر ایرلیطعب ندزا هداز ناخ هدلعوایدرب واضر

 ۱ هلع یلاعت هللا هج ر رلءد زر وت

 کا هود رد كن اتش اب ناعع)

 (یتیدلوا نراعم هنو امج تافتلا و )

 هجوم یهایشداب خا رلد رزو نودج ۹۹۲ هنس تب 8

 هرل هغردق نلک هلیاشا نادونف ی دریوتک اقا رب نلاوحا قلتاخ

 ماطعءارزو هلخلوا هنمان ینانریزو ز وه یدلک هتل ودرد بورک
 هر هلکسا یرانا وب کنزواو یماغا یه هجا رانا با لابقتسا

 یانرزوبوراو هنوبام ناود نالوا ع 5او هتفهلوا راددراووشراق

 یدک نتعلخ فیرشت بوکس نیشکنس,ویدلوا سلاجن هنح اقم



 بکوم هج دبا لوزن تا عاتوا بورکم اظع ءارزو جد

 نماد لس نوسجا عادو هرکصندنا راند تکه دنرلن واه

 تم دخ اغادروق یشاب ئبوبق جنا رلندلوا فرمشع هل رلکرابم

 هحراو هن رانو باه خاش ی دا شعلوا نیت هتش راقت رش

 ةمردخلإ ءادا دی راددل وا قرافم ندیراش رش تم دخ

 رایدتکب ولک بو دیا عادو یخ دلوا
 (یدوحو لازا كبار دوخ یارکد ج راتات ناځ)

 نایب اعم نادناخ دج نع ابا هلا یوم ناخ ۹۹۳ هنس یف

 هنلست نالوا یتهتنم هب ه کنج *هلسلس نکیا"ن دن لل هدزورب

 ةرورخطلاب هدقب :للساکت ه دککه نی رفس هل قلوا زورفم

 كنس اباعر هك« دن امزرنک او ید وع بویمالشق هدقدراو

 هسخوب هدقدئلوا نامرف تمادخ نادیه اش د اب بناجو یتاکش

 روفو ظیغ ثعاب خذو یر ورغ وبد نویم ن دنرلکن ولن افعر

دیر یه اش اب ربطخ رطاخ یروفنم عض و قجالوآ
 ةن ۰ 

 فیش طخ هباش اپ ناعع,نوتما كاك ندنتح ةلغل وا بنس

 نذا هرکسع نالک هیاودتکرنک | اشاب نافع رکآ رلت دا رادصا

لاق؛مذآ یرادقم تب € وا قنا + دین ا شمرف فازتسنا
 قی

هیمرب و لا هلا تلوهس هکر اجریطخ لها وسی ی دا
 زونهو 

 و یطع "لر اغ ج د هدنو ندا وب لصیف یلاوحا شابل رق

 نضع ی دسكیا ضع هنوپاسم۸ باکر رارکت ود هدیاروهظ
 یاب بو دنا تقفاوم هم امرف دتبلا یکی تیدلوا یهاشداب روظنم

 رداص یزرافب یش طخ وید نیس هروتکهش رب مرا ناکه حنو

نا .نرامرف هرورضلاب رلد یاش اب ن امنع یدلوا
 لاتتما ه

 بلا یشادنرق یتلن اخ ادتاو یدل وا رشام هني میدن بو دیا

 ناخ یدرپ و نوبامه تارب بو دبا ضر وفن هن اطلس یارک



 با A ےس

 یحاصرنههگزناخهردننکلآر ول سرابدز رنک ن ابلاب ید جام
 كني ارش ظفاح یناخ شق یخ یدیامدآرونع ناعذاو تف رعم
 جبر نیک کالم دن رک هز

  ۱ Eدی  Eyشب ورد نکمنودیابندرتسرب ×

 ا ی
 یدنا سل وا لباق هماهبا هج ردق و راربد

 ( كنب راترمضخ تخم ناوج هدآرهش )۳
 ( عوراهنیوم چو زوایای
 ناطاس را رهش تخت قیالوزاکماک هدارهش ۹9۲ هس ۲ذ ف
 ماسا یاتخروس نوج كتب رلت رض راد قلاع ناخ دم
 ن دیهاشداب بن اس یدل وب مات !نارک ی توجب لواو
 ی اشنو الال الوا بوئلوا نامرف تلزوک لر اوت ناوبامه.عاجمس
 تبع رادنطس و نایه اس هاشیاو ی زاغا وکنزواو رادرتف دو
 لیطصاو یراکن و یرتقالوض و نانابکسو ی رلک ولب راسیو
 یا یرازاکتم دخ «ماعرالکو محو یادخ یر» ساع
 ن دنزاشوا رف لوقو ندنرالوق لاع هاکرد یازک ۲ صفا ن دکب
 ةفد دیو ی د ول زا ن لفوق ربک او ندنرالغوا لوفو
 هراتفرابص بار ند ه ضاع یار هدرول نه م ولو ئ دوا

 تولوا ر اوس هلا نیبزت هناهاشداب و نیزو تخر عه رع
 تاب داتعم رفظ هاش دای د اع لج ادعام ن ذب رضکب و زابدسقیچ

 رکو ا هجللوپ وال وپ یریره ی دیا راشل وا عت هن ویا
 معآ زد طال و |. تبا تیر یزغوطهب هلکسا ھجن درا
 یطالس ت ادآ بوشاتب ئر ره كن ارزو هدنعب اشاپ سولیس
 هلا تاک قلعتم وا تره کش و هداد و لادسع هر زوا

 هنر راد ےک هت هغرډقر هد هلکتشسا رایدتنا هدا ز نرلتیدو ج
— ۱ = 



 روم هنوپابرفس بوش ريا راهب لوا نوچ ۹۹۳ ,هنس ق
 مویاهیودرا بودا ماها فرص هتیمچ مالببارکسع نالوا

 ريس نیس هلق ېږاول راو هوکرادرس.سپ رایدلوا لخاد

 لیک جد كلام ٥# راس و بصن یسکب لکب بولیق رل و
 یغبناک نیکرادتو مزاول یج د كنس هعلق یږوکه دهپ بو دیا
 و دقن ه دندح رس ناتسج روک عی م دفارطا لواو نوک
 عضو لوق هدابز هني ی يک یاینعتج هایم هل

 صور هر .ن رار نالوا جایتح هری كئيکب پو دبا

 0 ید اموق ییرلن اصمت
 ام شاپ ۳ .مظعاربز زو نااتشاب نسح)
 (یکدیلیا اصن یتا نوا )

 نسح هللا راشم هدنیحینیدلراو هتس هماقیروک هنم هنس ی
 هداز شاپ نانس مظعا ری زو یسکب رلکب مورو ساویس هیاشاب
 ملی رکسع اش ار دج رکید یسکی رلکب ن ارق و ابش اب د
 نا هنونجبش ی د هتان نامنسا  دنوپابه یودرا بولوشوق
 هنااشبچروکل ارم ترد جوان دب روکو رايدر دنوک پولی ریو
 زلیدل [رلریسا ټو دبا ماتخا ناب اپ یب و دج ییرلبدلاص نیقآ

 زلبدر ونک اعم بوروس نیس هناخ س ولوا هناخ كی شب قح

 ي.دیغ وپ تیاهن ید هیایشا توقید رباس
 . :(یرلف دراو هسلفت كم السا رکیبع)
 ف (.یرلقدلا نیجارخ كنانب هردنسکل او)

 زام رایدلوا ماکدوخو متتفم ندماتغ لام مالبسا ر کسع نوح

 زایدروکدارلاوهاعلبع نتامو مزاولورلیدراو هسیلفت ندروب نح
 جار و ر رح لوب زوتوا کیدا مالا كاج رد لیغوادنول

 ناغوطیرسا جافرب یخدوایدنروتک ی دیاریلغذ ي یراوجو نال*



 بس ۸ —

 روسو هنفارطا بولا هبا هتروا نیرلبارتس كناشقافوط یدلق

 زاید ردشررا هماما هدنوکش ب قرقو راندردشا اس نیتمو یسو

 ندنرا هدرورپ ین مزح كموح منایا ناطاس كکلیکب راک و

 فس و هداز هلافح نالوا فراعتم هلا تماهشو نعاصس

 هد ونو رلیدرواکآ هلبا تزازو یدنا یسیکب راک ناو ہک( اشا

 رات دلا رلتربع ندنس هیطعو كنزا ناتخرا هسکک ناراره

 داه مو یروظتمو لوقم كموح س نایلس ناطاس هداز ةلاغع

 هدنرل «رحاع حطم كب رل آر ضح لس ناطاسیز هدازنهش اشاپ

 تلود كنيند یایند هتشيا نکی راو یروفوم ششوکهکگرب شا

 ردیک هبوب كجدیکر ولک هلو كجاک یتزعو

 ( هرکص ندنس انت ناور هعاق)
 (رد ةدنرکذ غیاقو ندیاروهظ)

 دعلق لک هروش نع الق نالوا مهم و مزال هد هروب نم لا

 هرکصن دکدلروک یامزاولو قتارفن ن دا اضتفا یخد كتس

 هناهدرا هرق ندنا رلندتا تع رع ةف رط ین هعلق ضراق

 یقوتسم نب را هس نخاو ن زا هرهخ ذ ید لر لن وب و رلءدرا و

 رایدردنوک نیس هریخذ كسلفت هلیسیکب رلکب رکب رادو رابدروک
 هلکعا مدامت ید انتشرات | هرکصتدکد لک ماغو اس یخدرلنا

 رلیدسلوا هناور هباسآ تشهب مورمضرا نعي هباششم بناح
 مالسا رک ًاسع هد هکرابع هتسوب راب د روکنیکراذت قالشقو

 ندادعا هن نوکر رابدشا مایق و دوعق هللا تیهافرو روضح

 افصو تعسو هبت ر لاکرابدکح لاو تاقند هربخذ هلو سرب

 رايد کر ایدز | و هللا

 (هیلا راشه رادرس ین اث هنس عیاقو)
 (یروکو یرولر,خسو ځه و )



E 

 جاقرب بولیکندنززوا زووب و یدلراو هنبز اغو جرک هرکصندنا

 هک نالوا لر :هرکصن دنا, یدنلوا تحارتشا نوک

 پولب رب و تضخر هرانایتسا تک هنتطو یبل راو هبت هش
 یدتلوا كرادت ینکسو اتم نوا رلتلاق

 ) (رادرس هقرشرابد ك اشا داهرف

E رد « دنرک ذ.ینیدنلوا بصن) ( 1 

 هنس ق ٩٩۱ یی مدنبامیص كنابشاپ نانس مکنوچ

 لوا هججو تئطاس سومان ها ی دلوا رهاظ یودیا

 شوایس یدلک مزال كاردنوک بوثلوا بصن رادرس رب هدراهب

 یسپ رلکب لیا مور بودیا فوخ ندقفلوانامرف هیودنکاشاب
 ہللا ترازو هسلکعیا ےھف نتقابل ہما لوا كن شاپ داهرف
 بصا رال اتسم س رادرنتهمالسارکع ةلج پورو فیس

 | یدلوا هناورو هحوتم هفرش فر هدراهبلوا بودب

 (ابهعباوتو ناور "علق ءاس) 1 ,|.

 دكردبا لتجحا م ىظو لزانع عظق نوج.4۹۱ هس ى
 اشا ال ال امدقم یدلوا لزبم ناوزی اکلوا همالسا رک(سع

 شفلواتراسخو تراغز کلام رکو یدیاشلرب و نیقاةدننامز

 هبارخرپ ټو دیار رونم هدایز ندیکاوا,هدنجما كن هنس یکیارب یدیا
 دیضقو ناه شررپ یس هی رف ره نالوا هدنفارطا راشم اموق نی رپ
 هاش یدنالکد صفا ند هناخزو ر درد رحوا یس هل وعم

 ناخ دم نالوب ترهشوید.ناخ قاقوط یلغؤا هدعب ناخ یلوق
 یدیاراشما نادانآ هلکع !تکرح هرزوانانبحاو لدعلاک هاناعر

 زکسع :قجایدبا نارذک هلا تبو قوذ یراراک م ابارتکا
 نوجراشلوا ناشیرتو دنکآرب هلغلوا هاک ۲ ندندورو كماللسا

 ترشابم هنس انی هعلقویدلوالخاد هروب نمزیهش لداف رادّربس



 بس و۲ سم

 یدک تز تباغ ندلخا لوا یندغل و ۇق ااا ید هدر

 تازشا ها ی هدناینلنوق هنر راتکرییکر ھن مان ناب وق مد
 یا داع لوا یدلک ن دوص لوا هدنوکچ واو :یدللوا

 یسادنک هل زاشم یاش اب اقع اقاس هک یسکی رلکب

 نکرولک هلبا رکی نیب وتو لب ھی رخ ن د هن اشسا شما
 هیفوخ هد ابزو راش مشا نیغز دقیج سوصخ سور هنب روب
 یخ كم روک ی زوت نان وق ه دنا وب كمالسا رک راش زد
 رابدشوا نی راتفشمو بغت هلجرابدروکنب رازو هک« ر کرامت ویو
 تاقالم تعا کیا و لتا وفا ہرا زا العا ر: داوا

 هیاشاب نامع ییهیرخ یکی د ر وتکوزاب دنا افص هللا تافاضح
 ودیا مسقوقب رفت نیج اوم كکولب ره یخدرلناو فو دنا است
 هد رالوب نادزانوب ماف ران درب و هرکسع كح هایک هناو متش
 لا رات دلارمش نیکو دبا تانا كاشخورت ایک ق خالوا ادغدهناناویح
 هل تدش ابر تایخرصرضرب و اوه درات رت هدنیطوا هاشلحادخ

 عضو هتاف یارهص نیوکوط ندنتدشن ماا هکر هکیدل وااغوز

 E رب لب نصر مک
 نا اتك قاوص ناتوق نوک تا نوا لصاطاو " یدلوا زولوا

 دم یزو رم رهن راب دلک هک هتشاب دیکر خا را دک وز وس
 راشتآ مع رکسعیدناناتسلخ رد ظع دراز لواو راتلو شلو ا

 یرو نمره و لار دنا عنفد یدرب تادش هجا ف هلغقاب

 راق رح ندنم هعلق ق رغ نوصا"رادرس تیاهنزابدک ندزو

 قرم هدلازمع یی درد لب دشا زوبع هلة رخ رلنا تو روتبکخ
 راب دنا ناقلتنام داشو رلکلتش نول ا راب وط یددلزاو هنت هعلق
 یدک ندنر زوا زروت رکتلع هجا دلکه نا هد زنم یک ۱ دن

 ید ان ماج انفهلکلد ز وبا ران یش هدعو ضعب تیاتهف



 ۰ تب 0

Eناورش اشفآ ت دالح یاشاب ناعع ۹٩۲ دنس لاوش  

 ناو ماطتنا هتیعر و ع القو ماطد هلهحو وب هنیعز
 ماقتاق اشا رفعج هثیرب بوئیدنا دآم تک هتفاعش اسا

 يبدرف كف رش ذيع بودیا مار دن را یقلخ تکلم لوا و

 كر هدیا لحارمو لّزاتم عطقو ی دنا م اف هتم رع ییوک

 کم یاللسنا مايخ بصن جی هکنام لو

 سور وب و شلردنوک ی س هب رخ كنلوق ناو مش ن د هناتسآ
 لا مال کن اک هدننوآ شف هل زلوپ بولت سوک
 ماشخآ دنا شوق هدنلحاس ر و نع رهن رلد یاشاب ناعع

 یسادص اش لح هللا هللاو رلردیارکت ت تارغ هک هدتتفو

 رکشعو رلردیشدا هلغلوا هدرب بی رق سوک سور رارسا ریثکت

 فقوتم نورک هناتسلکنح ولت ام روا رب رلرولا رخ ندمالسا
 هل رکع بوذیار اذک ندقب رھن لوا هکر عملا لحوار ول وا

 ران د, زس كقت نکی هد هج اه هی رب یربزوله بویمک تل
 ه | دنهش همز نیس هجا تو دنا حور ق هسک هجو

 هک ا یماتغ یراقدلا راشلعات رو اط رب اشن کم زات دنا
TENEنیفارطا مالشا رکسع نسبا راشم دنا  . 

 کاوماعقاوح بو دنا نن اوص مکح ن و ڪک یکیاو زلیدلا
 یو امر وا ویک انا تفاخر ا لایک یوا ےک یش
 هکنوخ راب تتنا تاک شدن هب اک نف 9

 قانا رفع كز اورتنس الهجر القس كنوعلم چار

 ارت نادناتران سا ج 99 کد نیو نوک راد اد وا

 هراد سا نادنا یدل خا ۳ با تقشم رازغاالاو ی دنلک هرهد مان

 یز ارع لوا نوک شو ر الاویدسلوآل و زن هلزعم مان
 کا و یدیازا شم اموق توخرب قنخالوا ادغ هن اود بوق اب



 هن رلکلم ناتسجروکن اخ یلوقماما,نالوا | نا دمع رک عرس
 ی دیا شا شر اہ سن نلعلوب هدکنح و و شمر نوک همان

 زازا لوب ندنس هيجان اق هلکملک هدنساننا تع ره جد رلنا

 ې دیا راښپغاب ارس لخ هیحانلوا هچرک | راشم ود هراغاط
 یدیا رار دیار ابهظا قلتسود ,هر ورضلاب ندنفوخ لقامآ
 هدن راناب و راشم رق یب رکا رایج ر وک نلک ندبس لوا

 رادما ر دق شپ نوا و ن, رلکب ییاورلشعا,تینع نیرلقدلوب

 یرلک دیتا لف و یاب در ونک نیا و تند ی رک ر
 رادرس ناود بودا هرن شیارا یب هلک هباهن یب ندرلیجروک
 کز ی ران و راد قلاع راد رس لالا نراب در وتک هر اقو یذ

 جارخ ههاشداب ولئداعس و یدردنوک, هنلغ وا ناخ.دنول یکاح

 لصاما ی دتا محبوت مک وب د رد عضو وب نکیآ راذک

 چاق رپ بولبنوق هنس هلباقم رهش مان ناروپ اش هب ر احا دعب
 بوتر وب لزبع لم ندنا ىد وا تحارتسا نوک
 ه دنس نوا كنسلوالا ی داج ۹۹۱ ی دنلک هن رهش امس

 یدشرا همام جدیت هک یی قرفو يدئلوا ترشابم هنسانب دعلق

 ۳ هن راتکل+ ناتسغادو نایتشچ راوک کیو دن ول

 هنر رب ېړپ هدنعجا ضهیرلکب هلا ناغمرا ع اونا ندیناجره,بوشود
 یراقلادک کو قو د یسلبان زاولشاب وب زرب ورابدلوا ردنا مدقت
 تف ناھ فد دوو راب دوقبلا میسرواتم دخ
 دن واش مماق مر انو زی بوت ھا ی توت نیر
 راب دلک هی , وفروع ندنآ بو راو هلا رکسیع رادقم رب نیغلوا

 راپ دنا هد یی رش بیج ملا ترسبمو و

 (لواویع زع هتلود ردكناشاب نا
 (رد هل دیس هپ راج نالوا هدلوب)



 بن ۸ بس

 حابص نوج هداعب رالاموب رایدتبا ریخت کنج نیفرط بودی
 کنج راح ات الب و بولق نیزانت شکره یدنوقوا یران اذا
 بولوا زاوسلوالا ناک ید ین" الا سارق -ق ندقرط)وا ىدا

 اشاب رتعح اعو راب دل وارشابم هر رخو كنح راب دلک ڏر هلباقم

 با مور یارب لیدنتسوک یج وا نایات یتروص مارهنا ندناوق
 راب دارغوا هلل وش یک دحاو سفن ن د روغارب هل راب زاغ
 راب دار دناوڈ نب زو كنشابلرق ءاوخانو ه اوخ هکر اب دنقوطو
 یدو رو هلبارکسعیراقاربب السا لها ندفرطره هرکضن دنا

 یدور و نا نی رازوک بولوا ن از شرب هل ودش یزاغرهو
 هرس یه زوج كاهافتنسراخ نوصن ات یاه ناخ یلوق ماعا

 رخآ یادم ود هسهکرب ید روکه یا د اب فود نوسلوامارح
 یدل ازوآ ب وب د توق هنوقس وق بونب هنکدب یخد یسب نک
 كنج نادشاتلرق هد دحاو نآ ی دلز ود هل وب نالکه نکواو
 ناللبسک یی ح یدلاقیدلکم ا یرلشل الا یذلاو هنسک هدننادنه

 ندرلنوب و یدلیاص هلکز ویشب كبت ید: هدق دنلوا دنعیرلشاب
 ۱0 ۸6۵4 )لایت YA او افرتسنابیرف
 یشلرس خرس یدناشتوط هل وش ینادیم#

 ا یدنشل وا كسو كروکو هاو زر # ِ

 نق یدناشهلک هلبا لایعو لها یرنک اراش ابلرق نلک هکنچوب
 كن ركح نوجا سومان تربغ هدنناب یلایعو لها یثکدوصقم
 تیاثع امارلب دیا: رنطقتیتلذ هدکنح قتلا ی دیا كع د ردنا
 ی ندنف رط م السا لهاترصت دان هليا لاعت قح

 دجلا هللف یدل وا

 (یییدلوارسا كن راکلم ناتسجروکضعب )
 (زد هدنرکد ینیدناواانب یس هعلفجامشو)



 ییا مور ییاشاب رفعخ یسکب رلکب دنک و یدتیا نیت لوق

 هد رکیع,بلق یسیدنکو ینا بصن هلوق,لوتص هلن رکیبع

 هدابز ندز و وا پوزید هبتکوا ټا ږ دنا تاق ی یرعکی

 هل رللوق ,ی دنک نیس ا یدوق هلی یران زب یض

 متنی دښځو ا بوډا حاف لمم و بنص ٥ هدیبشد يرالع

 ن دشا زوتوا ه دلاسو نس هکبنآ هايس نالواروهشم هیاروغواو

 نیم هنشدرنکر ه هدښیورحیر دقوب كنسیدنکو ید هدایز
 روضتع هبسیا شلوا راوس اک | هک دا نخ رهو ید | شم امتسوک

 بيان « دنر بولوا راوس اک ابتو اکربت یدیا شا وا رفظمو

 باتش مک هنتسوا اعا و روش اشک لصتم قبلوا رارقرب و

 تمالعیدرولوارهاظ ییضووب هک دازغرهویدرونب راچو ردنا
 هدنا لوا یلاعت هللا دسنعنم و , یدرار دیا دج ترصنو هببلغ

 ماما حد ند ن اجو دع سپ یدیا دص وضخ هص ضرب وب
 هیاشاب ردیح و «داشاپ ناعک *هلباقم هل زایجورؤق هاش ناخللوق
 لباقم هنلوق اشاپ رفعچ و ن اج ماسخب نبا ناخ میسر لب اقم
 ن دناورش لولم شلوا نادرکوز ن دین اجو هکناهرب نیا نالوا
 رایجذخرچ بول وا هلباقم .هلهجووب یدناناج دب دنرحر رونک
 ید هفاشحا هل اب و بو دنا نالوح ندنیفرط یک

 مارهنآ تروص ن دشابل رق بن اع امونو ی دلوایدام*برعتو

eSهتش رز رژ وا هلکش نی دک نکل ید و روی  

 اما رلیدسم زوکب سانم کیا بقاسعت هلبا هک و زل دم و وس
 قتج رابدشا كنج نیکد هلبللا فصن بوقاب را هلعشم ن دنیفط
 تان رط هرکیضادنا یدر وئلوا دا ید یشاوص هلعشم كنخ وب

 رکسع بوفیچ زالو اوف ن دنفرطره و قدلشونوف ل رکسع
 لم هشداسا فدو وک هنش هس ییستوپا .یدشالوط نیفارطا



 ا

 لباقم هنادعاو راروق ه دنرزرپ نی راقلرخآو روش آلافا ف شما
 میز رب هروب نمربم نکیآ هدنف رطرانوب هبلغ ی اعت هللا لضفزرولوا
 هداننا لوایخد یسیکب یالارولوا ی هیادهشو روشی ربا هاکناج
 نکیآ بلاغ مام هیادعا بولتا ريغ هني خد تارعرولوا دیهش
 باور او هن اخسر نی د ب نکیارب نان زد هرب ود
 لها و رارنود شابل زق هلک ا ریشپت نتداهش كنيکبیالاوكکب
 نیک مدآ وب نکس ی دب هدقلاتروا لووا لر دیا روسکمیمالسا
 دمو وولوا ما راتفرکو ریسا ید یک م دق.مضو هز داهش

 ۰ (ییارهناو کنج ناخ یوق ماما هلبا شاپ ناعع)
 ندنرکسع هزل نوچ ۹٩۱ هسا رخ الا میز ۱۸ ف
 ید یالتسا رکج راس رلدلک هیاشاب نانعع رل وا صالح

 نارادمس *ه رعز «اننیلوا یدزب وراتلامساو تیلست بو دیا عج
 مادا ويد كلوا ه دنرببذت ملا ماقتا هر و دع هتسلا یرمع و

 یراپج او هستن ذکر دقوب كراتوپ ه شاپ ناف لیدی
 شعب هافلوا یر هقب اضم ید هد هربخذ یریغ ندشنبدلوا
 ىدا تاک عپ دنس داو تیلست ب ودیا ناب راذعا
 نیدتس هن نیسکد هبآ ترذ چ وا لكلا قفتم نم هلج نکلو

 هاش داپ از رل وس زوم نوجشا رخ ذ هبحرب هن وآزتسا هفولع
 هس وولوا نکم هلهج و هئره هني وص كزوب كس هنی روغا
 نایدیدز تهی ادف هننزاوغا نيد زراو زهاب رریذر دیا لی
 هام رای دامان شق خا وخ هنا كزل د:یانشاپ ناف هکنؤج
 هدازعص هلزارکسع هلجج بوقیچ ندوبق روی وکی چا رب نع
 ةید:شاب ینوکی ج رک نوا راینتبا ماجا ت حطت مایخ بضفذ
 ساوینن ی..دنروکی رلبالآ كشابل رق «دنیطوا ر ی دلنؤق هلحمان
 عاص هلی رکسعیتنلاا ییاشاپ ندیح سکر ج قنسکب رلکب یلبا مورو



 تسا ٩/4 س

 نی رلک ر ادت هلبتفو ندعسالوا هزم و روم تالع یرمغآ نادناو راش

 دقوب هاسبتشا هدکع تیارعم یرارسضیخد هزر كسه روک
 راب دشلدخاک هلی ناخلوقمامایناخ هک راب دشلربخ هلج نش

 یولبیشبکیا ررب هنسره قحا موق هجنربرلنوب هک ز لیدی داو
 کولب رب ییکرابفوصیلکتا نوزوا کولب رب كرلتلک الاخ ر ولک
 تدار وا یرلنو هلبا ق اعنا ناسمه یک رلقشا ابق یراشانیخد

 یزپرلنا هسر دیک هلی وب ید لیبکیاربهنخوب ې هرووک
 ههاش كقاسفتا كرلنوب ناخ یوق ماما س رررووکح

 ۱ یدردلیب ی درا
 (ناخ للوق ماماناشاب ناع ةیظع ؟بب راحم)

CTEكاش یاتنا ودیهج هجا و اب كران نوح  

 ` بیدا نگسطیلس یییدنکیع د:هاش هدرت الب یدلو | یج ولعم

 ناخترد یدردنوک ی بوروق كن جوا هننا نان راخوروقهصاخ

 ق ر هیلوا ناصقن ن دکییللایرارکسع هلج هکناطاس زوتواو
 قولوا ممنض یرکبسع ناتسغاد و ناتسخ روکو یا كرادت

 هنعاستجا كن هلج وب و ىدا قذح ضلوا یزکسع هفلابم
 رلیدلوا مچ هن رزوا ناخن لوق: ماها بو دنا روذقم قرص
 (ردهدنرک د یا ارنا كنب یا ا یکاحهرسلس)

 مان نا ز وب اش ی دنا عوشاب هنبرکسع ۍلبا موز راوبرهریخ

 توفل قو هدقم رانواتآ هداره یرلکدند دانآ زانن بن زق هلحم

 لوق ماما یدیا هرزوا فقوت نوک, یکارب هدقشالوا هرادرتب

 نیربخ ك رانو یدلک هامش هل کک ناکدب یرلکدندناخ

 بودی بای ارس حزن لیکمو سم كلا لاجمل اف یدلا

 بوشوف هر کب كن ی هدنمانربیلد ردارب کیا مان ك قنادو ناختسر

 رادیقم هنلیدست دروبرانو هدنبحلوا رکم یدردنوک هنیررزوا



 يوت كرب بولک یرلکب هسک ارچیدلراو هلحم مان یاترق ندنا
 هدنوک جوارل:دلغابرسج نادر کش هنب رز وایرهن یاترقو

 و رخوط هپ وف روين دنا یدلراو هسالو لا  بوئوا روبع
 لوخد هیوبق رووت هی ناچتکس مات هللا و یدئلوا تعز

 یدلیا لارقتسا بولک اشا نان هی رکشل ناو ریشپ یدلوارسب»
 هرکصن دنوک جاقر و ی دل وا ,زلعلت ام داشو رک لتش مظعو

 یر.داحو یدرک, هرقل رات ییک دلش اب هنکراذت قاالتشف

 ادس رلعاد ندزاس نوجا راوطو بود روتروا ندزاس هنب ززوا

 یدریکه جاوید (درذکب یننیا) ب وزاق رانا ید یسیک یدخیا
 تلق هربخذ الاو ی در وک نیکرادن هبترع نالوا نکم سکره
 لج زاجان ی دزو هن وب ریشکیا هب راویادغب یدیا هر ز وا
 یدلوا جاتح هنلکا جرب ,ن انسناو.ناویح

 ..(قج راومالسازکسعناسنوالاسرا)

 ۱ (زد هدن رک د عیاقو ندیاروهظ)

 نیلاوجا دید بابو ناوریش تالمزپ نعنالوا ینلوم هییب هلاسر
 بو دا ذخ | ییالک,هصالخ نادنازب شمزا هرز وا لیصفت

 عج نا ورش كلم ؛هکن امرلوا یلاعت هللا :اشنا  هدیارپ رح
 با .تزفکیلبخو یا تراز واشاد ناف! یدلوا مقاو نا امع
 یلیغوا و یراشادنرف ناخ هد ها سو ی دلا هنس هطفاحم

 رپ دتیا یی تکلم هاو ران دلک ها راتات نارکی رکسع
 هرق و هن او ریش كلهبولک هليا رانا كي نوب تاذلاپ ناخ هدعب

NORE 
 رلکب یرکسع ساوو یرکسع لبا! خورو کولپ رادخل سو
 ءا رها و ناتسغاد ولم راسو ل اش ناب دلک هلی رلیکب

 كلام هداغوچ هثد راو موق وب بوشاربخا ن اتسج روک



 یی درد نادنآر دنا روبع هلیح وک دیو خو نوا هل رلیک تآ

 راب د.راو هنیرق هعلق مان كر مق او هدنسس اره نامط ه دلازه

 دنسنک ارج رابدراو هتک ره مان ناب وق هذن وک عندنا

 هنشا تارا دیک هلا لاض ی رهن و یدنا راشم زود رللاتط

 رلي د ریو روبع عمر هكا رشکیا نوا هب هب عو هجا ر تشب
 هتکلم ی رلک دد کرکه دال و سکر ج ه دل زم ی درد ندنا
 ی دیا رانک ان ق زاس ر دقلوا زاسکر ج نالوا هدنوت رب د راو

 یدرارکج یب همروتم ندزوکی دلاقیکناو یکی هجازف كل دولسک
 یللا قرق ه درب زب یسیرب ی دزارطب نیکو دیا " هن نوتلا ها اھا
 زاب دپا لقت شمرب و نواب هز ادنایکیا هب هسیگرب شاوبنوتا
 جن لس ی هال زد دم هلو لک

 نیبحاص وکر وا نادقلر وا هتتش اب یربکراب و تآ كن هسو
 یدلراو هر یداو نالي دینار تاهیه ندنآ یدوق هد اي

 یهایک اما ید نابابنپ یارفصزب قوب یساهتنازس هپدزس هرد
 مدایکیا رب ره و ز کی روسیروس هسیا یروهآ ر زکب هیر

 لدی ره هکر وهآ ر او ئز ز وتب وب وهآ نفی نیفی هدر
 مک هربرب ی رلخاش هدلح لوارل ردنا لی دبن نی راز وتن وب

 ندلوا ندنفبدلوا شاطو حاط هسبا هدارهکلوارزتسا كروس
 رشود هدلع لوا یدلوا هز وس هن روس هراخاش ناشود

 یار لوا رخآ رولاق رولوا نیغ هلا تدم لوط ندلجا لوا
 رای دتک هل ر انکو صرب بو دیا عطق هدنوک ی رکی خد یاباب ی
 ر نک وکض حب راپ دراو هلسح مان هید شب هدن وک شب ن دنا
 مان كرب ه دل زم یعشب سدان دنا یدرل را نروصرا کر و

 شلوا هتسویپ هقوپع ینارطا كیوضوب اما رایدنوق هنب رانکوص
 یدبا ورسا و لخت ن وزوم زب یرب ره اب وک ی دیا ناتشنخرد



 ت ٩۳ تن

 ناکرت نوح حالصو ر هاش رولک هناورش نیم ز ناج دب
 ص هدزمببام ر دشم ر دنوکه ب یهاشداب اشنا ناخ مهاربآ

 :و ردنوکم دا هکب دم لاز نالوا اولرمم ود رد رقم حالصو
 مدآ لواغ ند هعدخو هلبح لد هداس تناغ ید هلاراشم رام

 علق ود نر ادتصرف تقو نیعالم رابح هنب زللانقتسا هل فلوا

 ررروشود ځد ی انع هنر و یکیدج دنم دردو زرروشوا
 تولوا تم تاغ هاش د ایولتد اضس ند هد امو هزلتو س

 رق وت هدا ز ن دنرادقع ه دن و اه روش هکیناخ مهازبا زوب نع

 یلدا هتسنکب راکب یلبا مورو رایدشا نامرف سبح یدیا شفلوا
 رلید ر دنوک فن رش عا نوجا كع ریا هی ولف رو هلیرکسع
 مور و تز اد یولب راد اموع و یرهک كښ چ واو
 لوبکتو هزتسلسو لردنتسوکو یسنکب یالآ لوصو عاص كتيب
 تشد هلناراتع بان راو اعز نالوا ةدنر د تحش د ۍراقا تیس

 كوب قلا ناتتكسو ی دنا وا ناعرف قمراو ه وق رؤي ندقانعف
 هفکن و دا تیعج هد هثکو یدل وا لاسرا ی دا هس رخ

 زادّرمش یدبا م دآ اهزآ تجر دمرب هک اشاب رفعجت یسنکی رلکب

 هدتسد لب ا ناتعش ۹۹۰ هنس س یدنلوا لعد

 ینادفخآر ادنطس و ربا وا دید باب مزاع بوقلاق ندهفک
 یا نوک لیآ مورو هلک لب رادحس اموع ییادنهک نانم

 عوشاب يکب يادو دوس بوتوا باخت رکنع هد نک ك ب

 رل د ر دنوکو رانا تو دنا نیت

 ( تشد هجراو هباوق روم ند هقک )
 (ردهدنزکد یلحا زمو ل زانم كغاجف)

 هشزاغزب جرک ی وک ییادرد بوقل اف" ند هنک
 هرق یوض نت نالوا یزاج هب وار و نالک ندقازآ هکراب د راو
 تولوا یضّرع یزادقم لی ۍرکیر دلع یت دلوا لخاد هرکد



 ب ات

 هرکصنداغا,ت وان هکناخ مهارپا ن اکر سد ید دلا ضررع "
 اش اب ناتس فق وت الب و ی دباشلک هم و رض را هلا تل اسر
 ن.دلنسبر_ ی دیا شمرددنوک هتلوذرد ادعم ن دنادنکی زوب نع
 ریس, كن و اس۵ روسو فق وتم هد بلو دو د هکیدنا هدابز
 ه.دق دشوا نامرق ورد هلا میت كتلاسر ىدا رظتنم هنس اشا تو

 ند ٣ر نوعاهلاکع,نروما لص ندننهاش کمظعار دص

 خب كهاش ذاب روکو یدر دنوک ی ریقحوب :یدا شا بلط

 س راس ود ر دلش ن هیمذو باولک اک. هسا ندزؤب هن یساجر

 نال وا ردقم تیا هنر د ردق و قا متاس ر ملی یدتا

 هت اسب من كهاشداب ولتداعس هلا زا ظا هد اب ز ندلسرپ

 ناس هاش د اب ولت دایعس سیا ی دد سا نمالوا قرغتسم

 ندزوک ارس و ريد اتلط ن زا همان كه ابش ند اشاب

 بول وا علطم هنغیدل وا مالکرر و هرب الصا راد ر وک
 فقاو هنکبدایشایبدنماربا كن اشاب نابنس یلاسرا كلبا

 باکلا سیر و رلیدتیا ل رج ییاشاب نانس ددوت الہ رایدتلوا
Nنکا فقاو همالک بیلاسا نس ی وح زم قچالنم  

 هداذا هرادرس نهی دل وا مالکر ولوا دا ندزل همان وب نوح

 رواشم حاقر و نینراچ السر رلءدروا هنسک اط اد دعا
 رلید را دنوک هکر وک هب هدوهعم هيف نیرریدمو

 (ییدلرب و, قلعا رز و هیاشاب شوابیس) ,
 (ین دلردنوک ر کسعهب وفروع :ندقاصف تشدو)

 ش و ایس یار زو قوا رهاط یب ذڪ كت شاپ ن انس
 یدل وآ مظچ اپ زو بول ریو تلاخجو عاخ هی اش اب

 یکی قام ان كب قاد جاد نآډ اشا اوت تم

 ی دلک هتداع ناتا هلبا قالوا ب ود ا روبع ن دقاحق تش

 نخ مان نا دم نیدشامل رق کا ضرع با اب نفع



 بس ٩6 سس

 یدنا دوجوم ۍزهو بعل با راو یر هرکس مد ج كم و

 یت رفوو ترکی دمزاو هب: ةت رلوا هدنراروبحرپ روش یکرکص
 ڻدتیعج وب قجا ییدبا لکد یخدصقان ییعلو مهارد ل ذب و
 یخدلوا یدعا زو ات نوک شن نوا تونل وات اق وآیط
 یدنوا لج هنکلتمه نود كنا شاب نظل ناذلوب مظعارب زو

 جواوبهلب رادوجر دوجو رب ور هاش دا ست سه هب هل وب تناهن
 هی هثحابم تولوا سلمه هلبا نلعو ارزو قسد. دنیمچ

 نیل لخاد " ردب راقدلوا شفرش هلا ھه ود تبخاصمو
 ئورا | تع اي كن نلباستاو دالوا هکلب هلرلتلوا ن نامه

 ناشعم :یب لام لذت یخ د هدرورسر روسو ردررقم قتل وا

 زوانبمم ین داند رافک | دخ راک نب راشو وهلدو تعل فان راو

 يلوا سلجم مه تا ذلاب رادرک كن هاش د اب حنا ىدا

 ه دنح وا :یدنل وا بدن رت هک هیطع نیل چ وا زاب دٌع(راشخا

 نات مرم ارزو ی رب یدبا ساز دص" مظعا ززو ید

 .ماللسالارمش ید ئر مارکت اعصا ناللاوا دع ناوئد لهاو

 ناق وا دخ راک جاع یخ دای ربا ماعد ءال ل رانو
 ندواک دوخ هدم انآ راس ی دلا شفلواصح هئاھفالا قوذ

 _ بر شاو تاب ولحو ماعطهرفس هرفس هتصونصتحم لغ كنار ره
 .كي همت .هبارقف نوکرهو یدرونلوا لاس زا تافلکش عاولاو

 7 ی.دیازرریدتا اھ لولب ری دلوط البا عن عاونا ةساک
 وا .(یالطا ةلاوحا ملط كحانتملاع .هاشداب)

 a 1( انوکا ىل ك زااتشاب ناو

 لاۋا لص ندا ناتس هاشلاع هاش د اب نوج روسلا دم

 ىلا نالوا یرلنون ام دوصقم ")هاش هدنزافدرون لاوس

 ودر دداقنم هنساضر كهاشداب ویطار هکمرب و هارساضر هاش



 ۱ سس ۷۳ ص

 هذخا یر هشحاف بوصا یر هطوا هلا ینرح د نح اق رب
 كتن رلشادلوب قلخ كولب نالوا هدر هطوآ راس ار دما تیوّْسأابم

 موج هب یاب ءوس بویم رپ و اضر هسفیدلصاب ن راس سلجم
 حو رحم هکود کود ن رانالغوا ل وق و ضیلخ .یرل هشحاوو
 هاش داب نوروتکه ننادیم تا بو دنا ذخا ید یی.یشاب ءوسو
 لوق رب. رکی و رايق اسو ناتاوب » دلصلوا :راووغآوب:ه.دتس هل
 رو دنا موع هب رزوا هاس قچلوا هاک [ ندنلاح یراثالغوا
 قم وا یدوم هلاستف هدقل اتزوا بو وس هماکشه ن دئنف رط

 نالوارادرتسو مظعارپ زو ۰ ركض هک اما داه رد یساغا- ی ركب
 یرصکب هلسیسلک كناغ ارولک نوجا هنتفعف داش اب د اته رف
 عظعا رب زور وللوا لتق یهاپس یکیا «دقل اتروا"لوا بولاغوج
 شم ر دنا اشامت ندنرنصق نالوا هدنرزوا هن اخ رتنهم اش اب ناتس

 ه اق یکیا ل دلک هبن كپ وکه رق هرب هلفنع بوزوتک اغا داسهرف
 هلکنک .یتدنلوا ر دیاباتع وید تیک لقیپ دلو | كنس
 ضرع ههاشد اپ و رولوب نوکس افوغ پو دیکآ انعمرلی رکی
 یددیا لع ريم هدنیطوا هک اشاپ بفس وب تنرف هنیرپ بو دا
 یوادع ًاسنم كن اشاب داهرف هلبا اشا ناس .روناوا بضن اغا
 یدربا هماعایجد قیعج نوامهروس هرکصن دن وک وب ی دیاوب

 ( روفغمناخ نايس ناطلس یاهروساب روب روش قیقرد)
 هدعف د کیا نارفغلا و هجا هتیلع ناخ نابیلس ناطلس

 یظعار دص حدر .ئ دیا راشم | نب راناتخ روس نی را هدارهش
 كه اش دابولت داع ی دنایمجیاودزا كناش اب مهارب

 مهرد لدب بولوا یرلماستما هدا زت هب وانه تعج یکلوا

 تاکعطو بعل عاوناو ئ دیا شعازوات ندراثک | دحاسدو
 برع ال دنس و دته ی دنا لک د زا وصتم یسهداز هدرصعلوا

 — و سس



 كت ۷ دص

 ی دنلوا داجاو ثادحا نوزوم لخت هناد شب نورقم هشزو
 هاکل زم نیاربس قنادی نا هدناوآ روب نح هاهءانیلاع هاش داب
 ناریمرمو ماظع ءارزوو لکولمناثلوآ توعد ادتبا سی رلیدندنا
 ضار یز هده نوکه كماشتحا بان راریاسمو: مارک
 زس یس بیو هب رع خدانص كفرح تانرا هدسعب .یدروئوا
 روس و انا یدرولیکح یزاشکشی و ناتفهرآ بولی ریدتیا
 ندرضحو دح ااو تیام نالوا تادحا ه در وفومتع#:
 قرف ردلک دروصت و نکن ابو نایع هلهحور و ردنوریب

 زورو یادعلوا یان نداشامتو ربس ز دنوکو هتک م ا نوک
 یرورتسزپ زوسوپ هل اا و یدعلاق ندنزورب دم اجاق زور
 زدرابشعا صوتو تفضو هببت رخ نالوا نکع جرات تاب زا
 هر را یکی ته هدادا نسح دوخ مر

 1 ۱ یدلر وک نوا ملا میدصت

 - (ندنا ر وهظ هد اتنئارویسزپ نوس)
 ,' (زونوا رکذ الاجا هکر دون یرب ندنداوح) 4

 نا 5 دا زهش یادش ربا هما نوک قرق روبحرپ روس نوچ
 نادیهاشداب نان بو دبآ ناخ اشاپ د خارج یر لترضح
 نا !دلاو ی دنن وا نبات نالا منانعفا ن ولات نوا
 یی ناسحا هل نوا كی وآ ید یاضح

 ندناشا یدنانورفنددح تعلختو تکوش باوثاو نوکانوک
 ی دا ايهم ر وس تیعج و انشاھتورىس ید نوک ن وا هرکص
 کمکی هزات جار ندنکو لب ولنافولدو ن دنفلخ كولب قانا
 و ررونک شحاوف هنن راسل زر دی|قسف سلجم هدزهطواکم
 نس وانت ذجا راب یت نالوا یبیشیان ءوش رهش «دابتنا لوا
 :نادسشت هرز نیسع و هلن یرهکب كل ولبرب ندنرلترلغوا لوق



 ۳ ع ا

 (كنب راترضح ناخ دج ناطاسا ہد ازنهش) ۱
 (ینیدنلوا تاوشابیم هننو ا روس)

 كنن رلتریطحت هالا "هدارهشهانیلاع هاش دان هد اا

 رودص یرلن ولا سما هز شام ةننانح تعج هد هیت ٤ هنن

 هدنرافب رش یصع یزلرضع ناهلس ناطاس م وخر هلغلوب

 كراتیعج لوا هلغلوا عقاو ناک دارهش ناتخروس هعفد یا

 ترشابم,هن ام و مزاول رب اس و یدلروک یرارتفد ,یناجارخا

 ندزل هقرغتم بولیزابرل همان هتنوعدفارطاكولمالوا یدلرپدعا

 فییشو :هنناخ عرق ند هلج یدلوارزقم نلاسرا راهدآ ماش
 كنهرثتهرفک هدمور بناجو هتیزافودنهلولم ضعب و هنباتح ,هکم

 هنبرللآرقكيدنو و هچ ارو اندب نالوا دنمان راساح یکولم مظعا

 ماکحو :هنسا نما كيدنوهرب ودو قالفاو نادغب و هبهدوب ولدراو

 ماشو ااف لمفعم ناوم ایا اش داب دام تیایدا و یاس له

 ر اسو مور راو ابو هرنصب و رکپ راتدوندب و نعو دادغب و

 نی رفرظ مانب ءاره|نالوانددارکآلولعو موس تب! نارسربم
 مارتجالایوذنارادرتف دو مارک ءا ما هدراتلاا نالوا رک د اموعو

 دع بصاتم باب زا سو ھن ولار کک فدو هنن نارا دزیفد ن اتو

 ان رانا ۶ , م ز با هفب سش ناو همارکالا بجا وی نانا وا

 هدنراهب لوا هبنآ هتسو یدنلوا لابسرا رام آر بج ندناشواحو

 . یدلرپ دلی ویدودررقم عورقمتع4! تبعجو غوا ھ روس

 ۱ )ن ۷ شنا اتلا

 یدلیالوخد هروب مهنسنوچ ۱۹۹۰ : هنسلوالایداجبلتاوا یف
 .رورسرظانو وس نیماالوا بونا ترمشابم نواه تچ ,سد
 ی دنلوانییعتروعشوفوقو باذص| .دعترب و روفوم دت ەز وپجؤا

 بی ز عاوتا ر دنا یریارب یاوجد هلبانیط الس عماوج یاه:هرانمو



 ناو

 ترتطج اما زلتدتا افتکا:هلبا باتهذو تانآ ه دوهن ر دقوب

 تلآ ناد هرقو یدر دیا لسیلذت و ریقحت نیس هر وکه تم دخ
 ناعتوهزاصس قح ۍدردیک هني رابدا و ضرعتولخد بوراکوا
 ید ار فسخ قمزاقبج هشاب یشیا یللوبرب هی ونکی رلیرضح
 رادقو ی ذقک هلو تم دخرت قج هلا داب ردق هقا مزانو
 رک الا تین رکآ هللا ببتتوب و ی دروب هدوهیب یالشا رکسع
 ` وخر یدزوکربا ررمضو ت راسخ ییلک هلاثم اب رد رکمع لاوما
 ردقحالوا روخ هسرپد مر دا هل ول بوتلارغ کره زاد :ررقب

 تئکسم توبدزلک شیارب نادلا مرحاع مرصاق دبر نب کره
 نوب ردفجاراکوایشیا لوا العو لجقح ترعضح هسردیک هشوب
 لغاف قو هعیک قدمالکآ دل نوب و قوب تجاح هقیقص
 7. هاش لنج قح نالا قح نري و قح ترعضح :قلطم

 ۳( ردم دنرکد یکیدلک ی خاب ارارکت ندهارکءاش)

 مسعف دو لدعدایش دمور ضرایاتشم ےہ یلامظعاردصنوج
 مدنق عضو ةن رلدداو چ حالصو و و ما لاح ته افرو

 .ناهلس ناطاس م وحرم هلنا تلاسر نادهارک ه اش ىدا شنا
 تاوان وت زف رب نلک هلل اشر هعفدرپ هدن اف رش صع ناخ

 هموّرضزا هدنش هعحایذ هروت ع تس مان مالک ن ریشرب مان اغا

 لنصاوب هفأ رع هلن راقم هراذ ةي اعنا درس تااقفتلا و لخاد
 یا نانلوا جند هدنس هغانو نیالک هت ید كن وب ی دلوا

 نالوادقعسهدنناخ ناو دهع نوا قلوا تعابهیارتف شیاسآ

 هرزواقماملوا زواح نددودح لوا تونلق یزمحالصو اب
 i EE بو ننفرط یاضز هندی ام خالصا

 ئانا کاو یعالک



 دن اقا ی

 د
 لولو هلاع رفک لع |عو لبطو رفنو انزوس ئادص ندفرطره

 شخرراکم اک رادرس اص وضخ یدقار هراز هنامزو نیعزو

 یدنوقوص نی راقلباو یدنفاطنب را هزوخرع بولواراوس هبنلود
 ندنزوک ی الارهو یدنقان هلوصو عاصندنزوب بضعو مشخو

 یدروجات ندنکوا یرلسوباخو یر ها وخ هاو يدروک

 شارع وا ولر درب و شاخرپ و كنج هلا ادعا: نوچ ه دلع وب

 ییذیطم و د نع ییفزل"نالوا هد نمود شرات یږاب یدلوا
 قشب ورو و نيالا كاك هو لمروستآ هنتسواو ممدیاضرفودع

 لب وطو رابدروستآ ندقرطره هعفر لت لوا بوبد مرک
 یل ها ولو. هلیسادص هن اش لح هللا هللا هلاع و رلندنا رکنفتو

 یدسل اچ هاک بوربص نیجلت تاذلاب د یسودنکر لپ دقارپ
 عاضوا هجر هل ابو یدروسننا هاک بوروط هاک قذروا هاک

 هسی اراب دتا لچس هتف رل صعب هج رکایدر وطنو دیاراهطا بیک

 رلبدید یدتاراهظاتیالصو تد الچ لاک هرابچلیاناللکرلیضوب

 رلیدلب نشور ندنوک ی قو نسج كبل وب عضوو و
 (ندهذنرکد یراه بوم هحوت همو رض زا یاتشمكرابتلودرا دزمس)
 اتشع الع هما راکش و درع کحاع رابترضد را درس

 ا اراب درر و زارق و ثکم هدصراق یارهع هسعلوا رها

 لها دی ی دا تدوزب ضرع همالسا نکس اتش رکشل کیر وج

 هز ول نه اس نیل یا یغر هیاتشم بلاح ید م النسا

 همورضرا بوقلاق ن دروب رم لح «دنلوا كننکرابلا ن اضمر

 رتو لیدبت یراتلابا ضعب هزوک هلاح یاضتعمو رابدلوا لخاٍد

 تماس رکسعورابدنیا دبحوت ید بصابنم ضعب و بودنا
 ةد اص هتسوو رلبدرپ و راق الشق بس اتم دنیک تزاحا نیک

۱ 



 لاجحتسا لاک راپ دلوا نادربخ ن دزادرس,قجا هدنینالصلا ڻي

 لوا امارایدل وب نغانوق هلا تفش راز ھ بودبا بیقعل هل |

 ةو راب دل وا شو د هت رابیبخ و تٍ اغ قوج ه,ریطمبش
 ریسا هن اتنج روکا فک ن ونس موم شواحو اع واتساپ
 رلب دتلواربس ند رج تمد هلبا ببس وب جد را هو راب دلو
 هتس اکلوا هج ونم بوحوک دان د ر وب نم لڙ مو
 یارهص مدقم نوکربدوصته هک ی جی یدنلوا تم رعو رعوط
 زکسع هنت زاغ کلم مچ ندا بودی مانیخ بصف هدسرا
 یذلن و هراز هشیم رب ندا ی دنا كع اب مادقا کما ردن وک
 ییدمرکو خش وآ هنن زوک لر هنتنو ؟ندنراقراس تانم:ایقشا بر وک
 ییارب هتضقلا یدنم روک نیرو تح اسا تعاتنرپ درف.زو

 هد هناتسآ یدنوط دروب هدنسلاوح صراق نوج هرکص ندنوک
 اکاو یدتارزقم نتع ع نق زرت ههحوه یساوسعد نالوا
 هرکصن دنوک چاقرب اما یدیوط نیس هرخنذ سکر ه روک
 زادرس نکیآ شساک هل, مانیرباح هبرآ هاش بولک سوساج
 تدوع هلکتاعاعسا نتسارفو رد طب نحو 7 دالح كم السا

 ندربخول راعش تلالح رادرس س یدتارب رفت نیکو دتا
 وارد EAR لر جاور بودال اصح را افا ترن

 . ید سوک عارف ند ديعاد لوا ب ودر دقاککودتا "
 -(رد هدنرکد یس وب رکسع و اهشترصب ر ادرس)

 تا تماقا نوک اف لوح هدبسارعج صراق

 كولب رکا یرصکنرکامالبسارک ابسع فلج راب دلبا تحاتسا
 یللا, هرزوا نوناف رای" .بایراو اسعزو رلیکبرلکب رکا قلخ
 هدنیب هقراتآ هلدارلول ۳ ولدباتسوق
 نونا یدلیا هسیدلیا هن سکر ه ېدنلوا نامرف قوا لوب
 o > ےم حس یک



 توک

 لور هن زف نفت لا تک رغ نزن ناوک ودب لاتقا
 قابا هلکقنا روهط رلیکخاش ضعبان دنسکب راکب سالفتو
 دا زدم هک یو نوا کز طب راک نازک
 لکا م السا ضرع ب ولك همفد و یادناشعا ثعاظا

 قانا سنلفت وند اشاپ فسوت تولوا ماته همان كی رکسعرس
 یرگسع شاابل رق یک هدلزاتم ناانلوا نکدو ی.دئلوا تیاستع

 نفارطاكمالسارکسعو ندتعشالوا هب ی واو یب هخذ شعب
 .هارک هاش هد را اشنا و اصوصخ یذبا رالکد یلاخ ندقع وط

 كمالسا رکدسغ و قصاب ودزا با هاوخدب رکعت شقنا
 ند پس وب یدلوا عیاش یودیا هدنکر ادت قعصاپ نتکوش لاک
 نوبام* یودراو روتلنآ هدمانارثکا ر ایهتشا تلالح رادربس
 ها ود هل وا رهاطن دق رط هب شسالرفو یدروللوظ نفارطا

 یلغوا ناخ دنول یکاح کز ه دل و یدرون الوب یلکوک ك رالددب

 رولک ید رانو یدیا شعماو هقباس رادرس ناخ هردننکلا

 ي دیار وقو سرب قبانس رادزس نکل و یبیا رارندپا هظح الم
 مدیا داصتعا ردرورفم ناوحرب رانوب امما دنیا داتکا

 ن دنفرط هاش نعي بوتکم کنار و يداوا دراو یربخ ود

 یکن یار ندابامر لذرا هوا سل ردنوک هناخ هر دتسکلآا

 ,یودرا بولک تسار م دآ چار ن دنقلخ رکسع نکدزوتک

 هماد صعب هبمالسآ رگسع نوح قر هثلوا هعلاطم ه دوامه

 ارهاظ هح رک[ راند زوتک هماح ا ترصن رادرش یدنا قلعتم

 لوا اطاتتخا اما يدمر دلا نادنر یرکشغ و یتادمر دلا
 ةعیلطیاشاب مارهب یستربا یدمروکب اوص ید ماقا هدلح

 ةهحویبودنک امایدر دنوک و ربا ل رم راعم هلغاتو اتوذبارکسع

 یدنزوکطاتحاقب رط هک نعت ىدردنود ئ رط نا رغ

 یسنر ارات دیک هلا اشا مارهب یدنزا نیز ,ندهارهاشل وا و



 تب 06 زی

 هسا د خك رایج ۈ قو رایدلک ها م.دنزاوک هعجج زرکسعیضاق
 راپد مروټک هنیارس بوش ود هنکوا ناوپد نوص يشاب شواچ
 :یدلیا ض رغ هنتوا ب اکر بولکق اش عضو وب هو دنک
 دیر دص ماقم ب ویلروتنک هنویامه ناوبد هکر تشو دااضق ضعب

 زل رک عیضاق ر د داعم كلر وکه دارس 2 رل لوق نالوا
 یرللوقوب هدق دلوا عقاو هدامرپ هلن وا راز مک هننارمس یرهدنوت

Eهکر ابدر دک فط خا هلکلیا ناذینسا ویدیم  

 نهم نوجا تیغر هرفس قیجا نيسنس مظعا رب زو تقيقح

 یک هند دوخ قو وال روک اش اپ یاس ہیر رس
 یاد بیصانم باپ ںا بو داریم قاطع وز

 واش رش مولعم یتدوبامآراپ د لوا ر دیا نیم" مظعارب رو

 نیک ترادض یغشو صرج لاک كم وح یحاشاب لا هکرد اها

 یرباربناجزدارب ماو بال ار زردشلوا ببس هننامرح ندنم اقم

 بوزاوتش ود هنر یر یهدا زا هدارهش کا نال وا

 :هاشداب رب یک ناسهلس نابطلسو هکلکود ران اق قجان ر دقوب
 ینلوا ثعاب هکمشود هزار یسومانو ضرع كن ارق بحاص
 .هیاشطع ثراذص مادیت اش ملبنرنصع اضح یکی دشا رابتخا

 . |! ردقلطم لداع قح ترضح سپ یدیانوگا قلوا لصاو
 قیر طلا بس یخدهففدوب یربغ ن دنکیدتیا فلت هدرصماوا
 .ردلکد جه. یدلوا هنن نکیآ ققع كلر و هب یدک

 یدلوا مورخ یلاعت هلا دنخ نم هخبجوم (مؤر ع صو رطا نا)
 یو. و سید نس

 م هبا ع و رش هنا

 ى اخوت ةع بنام كاراقو ید نادرنم)

 زم ی دلواآزاکماک هلبا نوبامه هم را تلو د رکی رښ ڻاوج



 بس 60 9۳ت

 هدتظساوا لتس رخ الایداج هروب نع هنس ړل !لزاتم عطف نوج
 و رتبعت كنم علق دح رک۱ یدلراو هنت زاغو مابوط

 تولواراصح دان ترا عن امراطاوناراب تک نکلو ی دنلوا زما
 یهایکو بآهرکصت دق داوا تعاقا نوک از یدک ندهیعاد لوا
 ی درد نوا كنج رلا بجز یدنل وا لوزن ههاکل زتفرب رفاو
 یترازو متاخ بولک اغا نسحی# ناباوپ یادنتک دیا توک
 یراف دل وا لاع هاش د ان قلطء لیکوو مظعارب زو نوووتک
 یهاشنهش ذیطعو یهاشداپ هبهومو سب یدروتب نیس هرم
 نوعا كلش تب و جوا یرصکی ام وع هلباق وذ و قوش
 شفا تب ول رخ وا هرانزب رضو ثوط هلج و نوت ۲ رلکتفت
 دقامآ *هلجج لکد ناسارا هنت هکلب هقارع یس هقارط بولو رو
 یدل وا لص او هد دش ةتططو هدیدخ لولو هلاع بولوآ رّسنم

 ٠ یکدنا فلخق ییظع تراز و ناابشان الال)
 (یکیدارب و تلاتسا ندیهاشداپ فرطهبیدنگو)

 ؛یاث رب زو اش ان الا هدکد لباتافاو موخ نماشا دا مظعارب زو
 تدأع ابطعا یدک ی ع ترازو اخ قب طلا بنسص لغم وب
 ج و تلفنی و ید افتعا تیک ره تول وا ناهاشدات *هرررفم
 ۲ یدل وا اش اب ال ال یژراداوه اتشاپ ناتس نکا هلی وا:یدامعا
 ارور رقم تفل ام هتل ر د تشمل واز اد نس هتبرپ هلجرپالقت
 زاید لبا رمص یاد یزولف هسبک چ اقو ئ رخ ان هنزل دید
 ؛لقرص هنارخت نیک هلا نخ نیک قور لوپ و مه هما اشا ۷
 هلغم روا هراتغتسا تاروض ملکد ید بلاسط هتراز وو مع
 نوا نوشلوا زاشعا ثعاب هرادرمس اضح هاشیلاع هاش داب
 هرانشاب نات زی رش راهم رلیدتسوک اضز هنفلخت كم هق نون اق
 یک ینیدلوا دام مظعا ریزو نوسجت نکل رلب در دنوک

 ا ل



۰ ER 

 یدلر دنوک هش روا بویعلوا ضرعت هش رلاصناو باونا الاو
 ییساکیا یدلک هلوبن اتسا ید الشاب الال هکهرکصندنوکجاقرب و
 تاکتا نر یزب هن ندمک نامز قوحو رایدنلوا یقالطایخد
 هشت اب یس هراق یزوب كل دسعم ىا یدلوا نما رتفد یربو

 یدلوا ماه هتماقم نان رب زو هم حد اشاب الال یدلاق 1
 شامل رق تالام بن ا2 ساپ: مرد زادرتس تع نعر) 4

 هلا یوم رادزس هدنلناوا هروب نحذنس نوچ ۹۸۸ هس ق

 لز ل ژه بو دبا روبع «رادکسا بن اخ هرزوا مدف داعم

 بصب ه دنسارف مورمض را هلیا مالسارکسع بو وک تونوق

 یال هتطنطو فا ذکو هطلضم اهل شوم نادری ادب مایش
 بز دتر شوپ كقبس ادرس بولوا نیکعنم ین دشابل رق
 صوصخ اب یدابع ریل ه دننیمز ناورش كناشاب ناغگویدالب

 دانا ترک ددج زادرس  IENEتولد نلراو ذشاب هلا

 هح الض وا ےک ملا ی دو دح ناخ ناسهلس ناطلس موخه
 هلاس ر ن هتسک مان ناخ د وصعم ن دنر هغوراو بودا تنفر

 یادلوا لصاو «دل زنم ما كيمرج ععاو هدرکب را.دراشمز دنوک

 نوح یسترا  genهب یکی رلکب ره و

 یالآ هبشقلخ كل ولبو یر کن و هک الا و هک قاصسو

 هل هجو زو رایدرنشوکرلزالآ هبت عرب رلبادستنا ما. كامزتسوک
 باقا نیبرود مشج نیکد هنوکو هکر ل دنشیا تش نو بز

 نالک هتلاسر ض وضخ ا ی دتا یازعا دل شک دمروکن رمان

 تاؤ هت زو ب وب یو لاق ه دنرمح *یدا ورلشا لزق
 ولید شاباشو نیس رازه دصوا رازه هنعجو

 7(یضب وفت یربک تلاکو ههلایوم رادرمس)

 ((ندهدنزک ذیدورو ییهاشدابنو اهر هم و)



 ررقمقلوار ادرس نکلا انشاب ال ال هابایدد باوص" تم وح ره

 رمقجت و لیلذت نیسهروربغ تامادخب كناشاب الا زان ره قعلوا

 رهو یدبالکد یلاخ ندکعیا بیذکت نیضورعو بیتاکم نلکو
 یا ها لا راشم ید ر واک هدوحو نرد ال هک سیج او

 یسیدنک هدنس هر را ناني قاعوط اله یدردنا لج هاطخ

aشمردنوکرکسعهنب رزوا بوروتوا «دنرداص شرب دنیکنس  

 زسا تشم نا ةسلوا شمزاو هلیرابال ۲ری کود ا اب طخ

 یدردیکر ولوا كح ندلاع هصرع یدوجو دوخات یدزانآ
 هلتس هلکریس خرس یی یهاشداب ِناویدو مډردنا هلي وا حس اوا ن

 هر یدیمس هکیدنالوا ند هناش لج قحن بانج مدیما یر

 اساب ك مدرردن لوک هن یهاشداب ناوبد نس هلکك هاش نکد

 هرکضن ame ارغردقوب قاچرولقیص | ن ندموحرم
 هل را هلک تودنا طیضیشاءارق تلاع هلیناسلویدازوا لید دوخ

 میلظعاردصویدباقوب هنیکر دنا هلباقم الصا یدهزنیماللسدجرسه

 یدعاهنض راعم هلغلوا مدآ سفثلا ج ا دوخاشاب دجا

 یو :ناولرف لام » ااا الج ا
 مالس و,یدلوا راد رس یدلبآ هسب دلین لمح یدلتا قرص

 یسکب رلکب ناو و ئ در دنوکه مو رض را هلبا عاوا نیش واج

 هلی وب لا وحا ی دلنا بصن ماقم اف ییاشاب دمج ورسخ
 تاقوت یدل وا هحوتم هتدانعس هناتسا اشا الال قسل وا

 TO نیو اغا زروق یسادنهکر لیعوق ه دک اکهتسلاوخ

 فاکلا نشر و یلح دنا هداز راز هل ال نالوا یزادرتفدلاع
 هاج تو دیا( سنحت و دخا یهداز جات نالوا هدشافم

 هتداعس هناسیا زاغلیا:هلجوراو یدا طبض ن زلکلم ام

 بولب روا هب: هلقی دب ید یسکا یک یراقدزاو ی دنلوا ناور



 نيكد هل مان جاغا لرق ندنشابلرق كلام بودیا روع ی رهن
 ۱ تراسحو تراغ اهعیج یسابلزق هرو .كلاع نالوا عفاو

 نااسرتسد هعانخر دفلوا ناتسرب ام راتاتراندر دا

 یرتا ترسم ريخ و یدیا.نو رفا ند راتسو دادعت هک راب دل وا
 تو دنا مالعا مر ادمعلاع زاد سس هلا ی دعم ماتاغا نیحال

 ی دلوا ۱۳ ۰ رو سرو تزیین سا سفت

 ینا هدناوربش نیمز بیدیا افتک | هلبا تمدخردقوب اا

 زاغاه واهب و ر نعصعب تو رابتخا ىتمالشىق شسقرب و
 ید ا تدوع بو وقلا ناخ یارک یزاغل وا بو دا
 ِ ندنتاپ و ندنکلم تىقاع بولوایهاشداب طظرفببس طووب و

 یدلوا ثعاب سود اد

 e زو هلروففم و موخر تداهش رخ )
 ٠ لغ نانعت هل ةجر انشاد مظعا)

 رک قداهش زانخا كرورا مع موخر ٩۸۷ هنس مظلانامش ۸ ف
 هنالسا ددخ راس و ماقعاغ را ادرس رد درانو شح وه ریخرب

 رکسع فشاوط کا یدلوا دراو یوک یعتلا كس رشت ناضمر

 هسک زا قدل وا نازک هکلب تولوا ناب کیف لدکی ه دن ام
 هدهع ويعد ةع وجو لاوحا لیصفترباس كم وح زج یداق

 ی در وک سام راک هلا نازک هلکعا قبس دلع یاب
 (الالوا یتندلوا را دزمنب كناشاب ناتسن ثلاخزیزو) 7 >

 ( ییدلیا تع ع هشود رد كناشاب یطصم )
 یورو لو ید وک وع ان اورج افا ناک

 ی دا ولدلود نیکو رک ر وچ ولت ن دئننح دولع دو انرآ و
 كلاهتم هشاقتنا كراتلوا هدف الح وكلام هناوارف لاع و

 ن دل وقرن یربره هللا اشا ال ال اصوضخ ید هتک

 شان د عیطظعا ردص نکیاشخلوا یار قئلوا بصن رادرس



 :ینا قنات هک وب و یاد د ز داول یعارجح كن هداز وا لا

 ید ردتنا طبض هفلهانش نیاثاو سابل لسکو تخرو
 ۱ یوارا لع هدهعلاو

 (لناراتاترکسع نانیارکد جم ناشیذناش) ۰

 (ییدتبا تدوع هنن و ییدراو هناوربش )
 نوجاقعراو ه وف رو ناشنتلالح ناک ۷ هس

 EA E ها نوام "مات تاعفدلات ندیهاشداببئاج

 نجدناح ی دا شوا ناسحان اوارف لام نوگا ماعلا

 كنسهرخ الایداج هروب نم هنس هلبارامشرومراناترکسعراتخ ا ی

 ند ولد رهش مانیارس هاب نالوا يللا راد هدنس هرغ

 هک كيدج نالوایکبیناهسیقازاو یدلواناورو هحوتم بوقااق
 تیکلاع ناتسعادو سور هکلب ناتسجروکو هسکارح فاوط

 بصذ ع وشاب هراناتیرادقم كہ نوایدباناشیذرمرب ینوقولها
 ترد شعب هبلا ر اشم, ی د ر دنوک.مدقم ناد ودنک ټو دیا

 روب نم ااشفا تلالج یاشاب ناع* زراو هب وق رویت ہدنوک
 ار هیتْابا ناو رغش بول وا ظوطح تاغ ي دن سماک مدقم

 رلصاخ هج "كني زبوب هر رک درک تو دنا مدیینانادوف مزرلف

 , ید ناشیذ نا هذاننا لواز دا هیحوت لارا هلا

 شاملرق نونه هدنطبضیخاشزولوا نامه هباشاب نان چب واک

 ناو و تاب فرص ناک درب هدنمان:ن اخ دم ن دنس هد ره

 رش” اط رنک آ یار دنوک یکسیع هنیر زوا یدیا هدکعا

 نالوا هرز وا تعج ه د دبصق مانوک اب بم قا داو کتیا

 یی اک د رانا رب دار دنوک, ری د هداز ناخب هتعفد ناشابوا

 ئاش ا ناو ناشی ذر ناخب هرکصن دنا یدل و یرارج

 هد رک عن ةاو هدلحم لواو نان د راو هارن اشن تاالج



 ےک 2: س

 هب هطوا نغودلوا كن هداز ناخهدم راز ردلوا ی زلن ان و

 ی ی و ر وق رفن ئ دی حر دنا كح طع كجدا موج

 هداننالّوا رز واق ناوتو بانی تولوا حو رحم ہک ردنا لتق

 | »هسیلع ل اعتهزلا هج ررولوا د هش رارر و | هللا كنفت

 ۲١ (ینیدلا ماقتنا ندرایحو روق نیسانخ سابع هاشاما)
 : یدلکقاست وظرت ندش امر هدننامزاشنابدا رخ مطعارب زو وحل رح

 لاخاد هاش ةن رخ هدنرفص مانا بولوا ندنرآ هدانکب ییروک
 اراد هغي نخ نللس هو شتسود رهظ» هراغلاو زاستعاو سلوا

 هدا قرون سم اشا دارم ی درد انا تفسزب شلوا یسبخاب
 . اشهر دنا لّقنلوا ۍدنا شما دنا شعرن و تماعزرپ

 هست ون نیرلیج و روق ردنارعبدن رب هخلا نت اه كن سهشمهو
 شمراو یر یتالوطرب كننارمس ناهفصاو ر روتک لیس هناهب
 نل کره ورلق و نون زر: توروط هە دئعش وبق یتسو دنک

 غا قلش ادلوب ناد رب هن ورد ر ادتفغ ینلنوط ییجور وق
 نروک ناکشف نشهراب و ردنا لاش رب ر و دشلوب داند زا ندن

 جافرب دلع هجن نادونق کیا را دیک یو را لوا ندنآ
 ر سک نیش و راوافب نددنا ابان شموق لاد الج ناما ی
 هوا اش رارولوا بقرمیحد هر و رل ز وغارب هر وب وق نيش
 بو لوا یښیلوا هرکتطف دنا ر دنا لاوس ید نیرب نیکداکآ
 اعا هللا هسخ وب ر كس هلا قد زط و هاب و را دیک

 aR هک ۲ ه رد یدتبا لتق م دآزوب کی كييکا

 تعارک "هنظع ندنناس تبقاعیدمربا هنلایخ کنوب لوک و
 فابصتا ی ذل وارن هاش ماغا یدز روط هدننا دن کت

 قرط فطو زلبداوا فقاو قلخ هدلحما لوا یدید ر دشوخ
 دتمرح هاش دابآراب دک هتتشدا هدالعلوا یشودنک ابدا



 ب وک

 قابط بله ذم و شقنف جی دقی وبارب هکاخ یرایاربس
 رسا یساسن و لافطا هدانز :ندکی یمزکیو ی داقاب رلقا و رو
 كسم E بول ود م الا رکستع ندنایادنلق

 را دل وا لصا و هت و اه

 (یوز قو یز خاد نز؛كن هدنب ادخ روکنا اسان هاش

 .. (ردهدنرکذ یربخلتقكنانیارکل دانو یرهاوخ نالوا)
 راتفرک ةشابل رق هلا اضف ناطاس یارکلداع ناخ ردارافدقم

 یاس یت اطلس هبلا رام سپ یدبا شعا قبس یعودل وا

 قحر دنآ نیین هته دبخ یخد یابل زق اقرب ود بز وکو

 ی د هدبسا و بسح بول وا هدازناخرد اهپاو عیعس تیاغ

 :سپ ردنا, د وصقم ك۶دنا داماد ندلجا یکودنارترب ندودنک

 یس ەچ و زورهاوخ تكيهاش ید هب هداژ ناخهیلا راشم

 تبحاصم بس بتسانع ندق و بولوا هدادلد هب هداز ناجدوخ

 یساضتعم دوخ لا رشع و ت شع ثعا یخ د تک و

 هه ابیتشا رایج وار وق نالوا جز وک سپ ندنتلصاوم
 ث وذ هاش قرار دیا لص اح نی هکلب هانتشا هنر رش قد

 نا نوکر باو اريد یقوب نرم ریغ مزب هسا سوم یو
 كهاش ش الزق هو رکم هو کن الوا هشم ان ئرکنعاام وع

  هتشفتلوق یراکن نال وا یس هج وز دنچ زهرا ررک هنتقاو رس
 هتضاالخ ید هاش ر وندبا هان یاوخ هم اخو و وتغیص

 .ررولابوکح نده انش لغب رمل وا دیفع رولق رانیسب یس
 ل نخا دب نالوا ئ رها وخ ندنارار:با لنق هلبا تس ایشو
 هن.هداز ناش و ربر دنا لق قد٣ بو راو هسسارتس مرخ

 هدنمانورد ندرانلوا هطساو هتنام و یرانلوا هدنمان جز وک



 تس نال تم

 نیس هلس ندتلود ٹاهدقم تتدخ و و نیش هدینک هلمالراذت

 شعارا فعل بارشا هاب سلم لمس ودتکنیفیدزاب ويد

 دن رلکدتبا تراغویبسنساکلواناورمالسا رکسع)
 كولب رب نادتلاق یرا کت د ناشقامقوط هدنساننآ ماش هعلق

 ننکشرنا دننالخوا تآ ندیک توا اک یب هرخذ هاک هلیس ایفا
 یدشربا هماما یسانب هعلق لاقت هوا لبصف نوج یدالکدیلاخ
 شابلرق قئارنضح مانالا تالکشم لالع مالسالا اشم مکتوچ
 هلأ وب هئا : اورغتسا كنمادالواو لهاو هننرانخ و تراهكنر بد

 قالوا لصالا نهرا ( هلتسم) یدیاراتعرب و هف زش اؤ .

 ` یر (باولا) :ییرولوااب یاد ارش تولوا لوقللدب ز
 ذر رسطا راد روع نالوا هدنرم (هلتسم) رولوا قعلوا
 لقن ندبظعا ماما هنو دنارناجت كقيا رسا بولا نیدلواقحال

 ةهاللسارکینع هلی كل ديارنا یرلتروعشانلرق ءاش هتاور ناشوا

 زولك تلذو فعض ما ادعا ثولک تک و ش و توس لاک

 (باوطا) یمرولوازباج امربشقملوال هلا تباور لوا هسلوا
 ناما لقعت ید ,كرلتروع نالوارسا-( هلتسم) ر ڈرا
 . یرولوا زناجامرش تك دا رشا هلت رانا یجد یرافص دال وا

 راذقعاعرادرس هجوم یواتتفو شب رولوا (باوطا)
 تولاخ یولاص نوعبش قەي زات و كرب ةة الود تالام جد .

 یا اتش بنت خب یلوطانا بودیا ربذبأد رب دنرب مع راح

 لب ر رکسع نودا رادرتنامرف خد ی یی رلکب جواو رادرم
 .هدنرا دنآور هکن اخقاقوخ ید ردنوک هنتعس ناو و بوشوق
 تراتنخناود كرکسعو تراغ نا الغوا نآ یدیا نارهکح

 كثي رهش ناورو رایدید نوس روک ردم هنس وخ
 یراکز زو یر اکلح لوا اموعرلیدلب وق هننراغ كنساکاواو



 ا

 هنلارب کت دعلق هن نارک كنس لوا یذبا شا تره اظم و

 یدنلوا تاعر a دق ات ۲ لوا ب ونلوا منو

 (یس هتناضمراثواروصحتو يدل وإ هرنصاحم یس ةعلق سالفت)

 "سافت م نکن دنکچ دلک هو ورا م السا رکیلغ

 ن ردشماضم بولک یر فان کک ا: ۳ كتسکب رلکب

 نکع لاصبا هرخد هسیدناوآ ماتم | ردقن رهالاو یدا شفا

 لوف ماما ددل ؤا فقاو هن رل هش اضم ید ش ابل ق یدلوا

 دتا هرصاح نماکیاتزدو ب ولک هلا رکدسع كم :نوا نا

 كن اهر را هب ها كب نیس هلی یلبادغب هدنندن ام هلرلتلوا روضخ

 كيب رک هد ندا لوا نكر ولیتاص ه وب نکس
 خو ناک یجرایدن نا هب رکو باک تقاع یدلناط هر هكا

 هد هلقو نکچ ی هقیاضم و تتح وب یدلباص هک سش کا ۱

 هرکصند هبتر وب یدیاشلاق مدآ زوییدب قجثا نالوا رووصعت
 راندتسا ی هعلق هلی مار او دوهع هنجن و هلبا مادقا راه
 وتس هبا اشاپ یطصم ز اب تلود نادر هزکص رای دم زر و
 لا هلیل سرا ریاخذ یخ دعفذ چاق هاو یدردنوکا هرضن
 ییروک یس همت كل هرخد ةح رکا ی دلوا شخ تایح هرارقف

 رارکت یدلوا مالسا لها :تضن یس دهن هسی دکد هل رفاک

 . نيج اضن: كم ءا رازی تو دنا زاضحا هرمخذ قلا ام

 هللا كنا بو دیا رکسعرس یی اشا نسح یس هشوکر کیو
 هلا یل ز دابهب هداب ز ندنالوا لومأم یخدلوا ید ز دنوک

 کرد هدنوب تب ارغو یدک یدراو + دنا كو کی لا نوا

 هک ولک بوتیکم ندنش تان م دفم نوک کیا دهلی یاشاب
 نیم هنلوا نام رفاکس ق وه دبح یاصبا هرخذ | هسیلقت مرولب

 مک بولوا لماع هلینوعم (حورتطا مدق )اما نیس هیت | تفلاخ



 ا

 یدلک هدوحو هکش کا و

 , ( نام زرد هیناث هنس ن وب اھ رفس لیصفت )
 | (اشاب ینطعم هیلاراشم رادرس و ریزو)

 عفاو هدیراهب لوا هئامس و نیناغو عبس هنس مالسارکسعنوج

 یدنلوانامرف دفلوامتج هدهورضرایاضف هنب هدالوالایداج
 یسکب رلکب ماشواشاپ رفعجیسیکب رلکبوطانا هد هکرابم هنس وب

 اغا نح یس هدیدرون كلبوط یاشاب دج لبلج مظعارب زو
 وکو لغ هلو اروم ام هنوب ام رفس هل رکسبعیراتابا
 صرت نوک ی بنا تاهرخالایداج بودیاتع نعندنارایدلوا
 دقت هب لج نیسان یم .هعلق صراق و رایدتبا لوزت هنسارعص
 ِ مس مون هام یلاعت هللا لض و رایدتبا ترشابمبودیا

 : : رلډردشرا هماعا

 7 ندنقلخ لولب ةلب ابصلا اورلا تام ازکلا نم و
 بولوا رهاظ ینارونربب رب هکر دا هده اتم دنس هعقاو ولس
 ناشنو نم العورد لج وب اتم ےب وزار دينافرح ناوی کی

 ردنا نییعن لحرب و د ردراو قیع هاج ر ه دنجوا ایا كسیارتسا

 لع لوا هلکش | ماهفا هراد بیپ بانح نیس دمقاو هنسک لوا
 فیطا رب هدنآورابدلوب ق 6 اج لوا هلينيعو راب دتا رفح

 زودو تاقدصو رناند و مهرد هک هلت وش رایدتبا عضو هاکترابز
 یدل وا حس تاقا کا ارقف دعن بویلشاب هغعا یکر ومل

 ندنلوق اشاب .دومشیسکب رلکب ییا مور هعدقلارات الابباجمنمو

 شل زام رح تلتسرپ نوچما جاتو شا زای ها مہ رع ظافلا
 یورو زو كن زک اشداب رب مان نیدلارع,كلم ه دسنخم رات ۸

 هدنب یخ اکا و شعراریجعت ی هعلق وب زودنا كين رپ مان زوربف
 تنوایعم نی رق .تمصع نوناخ رب هفورعم هلکید نیدلا رک



 او يو

 بوک اعم بول وا قالم هر هد از ناخو بوجوک ن دیخامم

 شبنوآ ند راتات یافت هدلع و زرولوا لی او هب وق رو
 ید نذل اتماش زما یک اخ ناشاد ووا تام ات

 زرکسع ندنس و و رازواوا لاو بولکز دنا ژاذتلوا

 سس رابذلو ترصتو ةبلغو تکوش و توف برع لاکم السا

 ندکعتاضرُع هریک اوشک رب ز زو نلاوخنا و رتل یاتشان نا

 بواد ا حر یکبار هرس نود رک ار
 راق الوا ها رلت ار اپ اچ ورغوط هنلخاس هفک نادقاصف تش
 نبع ضا ند راد ریا او یدلنا لاح مالعا تور دنوک

 رهاظ لاخر تدور عات مد: لاتین او تحوم کا

 هم العاو ضرع نوت .تعجنا رع هزز هرکنضن دننوب نکیآ شمالا

 یدلوار دیا ضرع هر هلعرد یلاوحا نالوا حات

 (رذهدنرگ 5 یملوارا# وب کا 3 كناخ یارکل دام" یساد رفناخ)

 ةن اجناتفمو ځان هرق نا رس خرس نلک هنشزژ وا ناوزمش

 کرا دانا کش هتاخد و ی چ و وردا

 رب زو یراق دل وا هرزوآ تعجب هد روب نرخ لسع زائ وب

 ناخر دار لالا ق ی الاوا ضو ر ةن ات ناتشنلاع

 هب رل رزوا هلبا ناوارف راثات دنج یاطاس نتا رک ل داع نالوا
 یسلوا راتفرک لر وب نم ناتطاس نالوا ردقم نکل یدک

 ترف و وتدش لهجو رب شا یسلزوب كنب رکتسعرات اتو

 ترتکو یادلاق ن دلع یاب و تس د هک دت اتا یتا ناوا
 نذلا دجو كنج قوج الا تقاع یدلآ نزلفرط ره ادعا

 رکنجلآ نامدود هحرکا یدلوواراتف کد زا قلا هرکص

 نوج هد 723 هحعام ارلیدتیا خاتم مداح اول الجاوي درتندنناخ

 دوخ ها ءانجر دار کا یو و ع ناو دنکک و راو تتم اا
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 ج ارب و ناج یدعوطرا یدتنا,نایو سا رب نوج ناخ سرا
 کر ھت نیرلایعو لها بولو|نادرکور هد کیم لوا نانطلس
 رفح هدلم بعص رب هدنساکلوا جاش هلبایانوله م دّنس هلن اعم

 طظفج نیو نکا رلش ال رنالوآ فوپسلا هن بو دیا قدنخ

 كښي رکسعراتانقهاو|نیکعنممرلدرپ ز زو یراق دلواهرزوابیارجو

 یک یزلقدراو یدردنوک دن را رزوا هل راز دارپ ناخ ڼي رادعمرپ

 نیس هنیرخ كناخشرارلیدم م دیا هلام بوت وط زو هتي ره.
 یس هبرراج اتسح یللا قرقو نتروعو نیرارق شه لای ا ةبجاصو
 نالوا هدناو رابدتا مسا خد نلغوا یصرب ورلبدلداتب راغو یس

 یکیا ن وا یرهغ نیدعانخ رب ایسرلپ بليا لتق نیرتک آرش ابلرق
 جج یا يدلوا رات ات دنج بنصنو قج راهم رالبق ك
 یدباز وا اهم نبلوا ت تین مانغوب و

 لوا ماج هدیخام_كیاشا نامع)

 ,ب(ردهدنرک ذیس هب راحلراات رکینعنابلوارکدو) ۱
 ِ هزودنک یی يبصرب وډ هدارهاش هدح الم رکسع كب قرق زوتوا

 نوک چوا اشاد ناععتبولک هنس هعلق جاع بو دا رکببچرس

 نوچ ا كع را هللا ىلع را اترکسع ی د مانب یاش ایرانی اة رص اح

 . دولوا شود هشاملرف رکسعسواح ندیک هلبا اضق ربردنوک مایب

 یکچ لار اورش رل رولوا فق او مب وتکع,نوبضم نوح
 و ات نر RE هن رکسعر انات پوبوق هیخآن
 كنج میظع ن نوک ت رد چول بول وا قالم « دارحص مان دابا

 بویم ردجآ زوک هنیفرط ناراب ترک اھا رار دنا ش ارغوا و
 باونالاباب راتاو هنیعمو دنک:ساما» ارف پوکج لاندکنج تبقاغ

 مزال هدوب قع زا. ِنبدن اتسع ادب ایشان ناک را ر دک هنف رط 1

 نیکعا مهف تا ناچ دوخررپ م السا رکسع كجك ق



 تی

 کی رلشادن ر قز دانهن و انا ون حوا اشنا دلع لوا نکیآرظنم

 یارکت داعش یرب و یارک یزاغ یرب و یارکل داع یر

 رک ا شع كد نیل قرقیارک كلرامیدنجرا ذنزرف و یدا
 هشابلرق ام یورلروش را بوک هلا راکش ودعرانات

 نب رود مشچ هکر ول وا ازغرب لاعت هزلا لضم رلر وشو رک

 ؤا اخ ردقوت ی ردشمروکز آ نیرنظن کلم * هسعز هکلب تلف

 ترد ش٣ا زوی دب كب یدب یرمغ ندنخودنلوالتق رائاطاسو

 احورج رولوا د و دعم هدنیطوا یس دن رب سور كتشاب لرق
 یودا هدا ز ندکس نوا ځد رلنلوا قرغ ه وصورللوا فلت

 رسا ید ناخ سرا نالوا ناهارک رادرس روش را هقفش

 یخدلوا هدن اشلا لیلج رب زو روضح نکیآ شلوا راتفرکو
 ذح مع انغ یو دنا مانتفا مالتسا رکسعاما ی دنل وا لتق

 یدللق دودسم بازلوا هلفلواز وام نداصحاو
 ( رد هدنرک دیتداهش كناشاب اط تک رکن را)

 لوقماما هدقدلوا هجوتم هن رزوا كناشابناغغناکدب ناخشرا
 ناه ارگ شابلرق كس شب نوا ید ناخ رنا ینالبکو ناطاس

 نصح هر هعاق اشا,ساتطرقرولک هش رز وا یس هعلقشرا هلن

 دننرلرژوا رعردنلاص هنن زوکیشانلرقو ردناتفخ نکیآكج هدا

 یر (ع) زالوا نازو قف اوم دان نامز ره نکلو دیک
UA 7یس و دنکخ و مررهنم یرکسع # ن سلا یھتشنال ام ح  

 هنت رهششرا شالة کشف Ka RG م دعتم هدارآ لوا

 یکیارب و راروشی رک ه کیا لتق یراشسجاعرب و روشی را رادقمرب
 راروشلۆا نیعانغو رار دبا تراغو یس نس هلحم

 (تراغ یلاتیعو لهاو ییاتمو لاه تكناخ شزا)

 (نناوح تنج ها شابلرف رکسع,رکضو یغودنلوا)



 یعنی

 هلال مدا كب هجن رب هدلزم لوالصح یدلاق هدنتلا
 كس رش ناضعر هارب تعشمو تز آره جابو ی دل وا
 ماللسا رکسع یدل وآ رتملف لوختد کی روا ۵ ذیرب یر

 لّمع لر یرهغ ندنرلتاقا تدم بولاق ندرادکسا لنا
 ی دلکخ رفس نوک ت رد ژوتوا زو هجاوا لخاد هم و رضرا
 بولبرپ و فارضنا نذا هنیک قالشبق هنیک «دنیح لواو
 ۱ یدلروکی زادت كسکر ه هر وک هلاح یاضتعم

 "(ناورش هرکصنادتد وعمالسارکع )
 ى رک د عداتوندتا اروهظهذنساکلوا)

 رکاسع نالوا روم ام هو دنکروقو یاشاب ناعع
 اش رولا ی وق سحر « دئس هل اقم شرا الوا هللا روفوم

 تراغو بهن یتقلخ ناغمو عابهرق ردنا روم ندنآاو بودا

 هليا عانغ سابق یب ودخ ېب بودیا تراسخ عاوناو
 ۱ یدلو لوصو هنس هرامالاراد

 (ردهدنرکد یمارهناو تف كناخ سرا یناخناوریشاساس)
 تناش اب ناغع ی دیا نار اعرف هئاورتش ام دقم هکناخ شرا

 هدادز ن دک شب ییرکی هنب دصق یس هل ازا كناسراس و
 اتا و رچک هن اورش نیمز بودی هد اما ن رکسع سابلرف
 هک نوک یی زوعط كکرابلا ن اضمررشود هرز وا جاش
 هت هام ها مالسا رکسع یداشان ناعع یدیا دخ الا مو

 نکلو رولوا كن نوک ن وتب نوک لواورآ ردیا هلناقم بولک
 یسنرار ر وشلب رباو راردوا شیاسا لبظ هلکتشرپا ماشخا

 ی دبا انا موب هک ینوک یغچوا رولوا عقاو هلبوب هلینیع ید
 كنیلاعلا بر بانج رولوا یدات*برحو كنج هلینبع هی
 ك ذم اکر یار كمالسنلا هلع تانک رورتسو یا
 ها مشجر اج مالتسا رکسع هتسلک كناخ رانات و رېن د ه دب دم
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 . رلب دلوار يع و

 ر !دسس یرتح وب هکر از موح رح یدنفآ ی اع تاک

 رب رهن هی و دنک یناسل یرابخآ نالوآ اقخالا مزال ضعب راتواب

 هلیسو دنک هل اسررا غیلبت دعا یدیا م ردنوک نوا

 كغاط ناني روک هدر نموشراق ۳ , دشا لقن نکر دیا تنحاصم

 تبهذم دب گن لذتبم موقرب ه دنمانلپتتیآ هدئسار و اه

 E د ر ادر م وقرب راوخ ةفيج .برشم دب و

 رداق هتکرج بولک هدوجویرلهداز انزرب وردا جور | هتک

 ها كنانز دلو لواورل رر و وازبد زد یس هج قوا
 ی الا هنیدغتق رلر دیا توعد هن راودنکورل ررپو الا رب

 یو و رر دیا مکح دنکو دیآ ی.دلو كا نالغوآ هس ررب و
 ییوسا هن راک ام یا راو موق رب ه دقایق کشا لقت یو

 كملیسو هلع لاعت هللا یلص هانتاسر ترضح شمرارید

 ینلوا ندنلسن هنعیلاعت هللا یضر هرج ترضح يراوكرزب ع
 لد اعم هسا ر اسو لدتعم یراتع اق هجرک | شم رر دبا اعدا

 كج هشپ نوبق نو یکیا یراشاپ و میسجو هب رف تباغ نکلو
 اوا اب و تا ولتوق ردق هزه اضرف رک ر دق ناغ د

 نسوماچ راهښنک هرب رب ندرت رب شعا نلوا لمکم ا ای
 هب رع هپ رکن هراقواب را درس تح شعررلردیکر زی نسور رع

 رانا ن اب رذع تیغودلوآ نکم كاروبع ندغاط لوا
 ید هدنرک دلو جد همورصرایاتشم كمالسآ (

 ود يدنلكهتبنبااوح سافت نوج لر ها

 3 بولک ہر وھظ ی اکحا شبق ن رکلویدا مده نوک کیا
 مساقیدلقس بول هراب رداج كب هر دک اا دیدشو دراب

ee۳ "از رداح هکر یدغا نات  u. 
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 قل هبرا قاس هډ نک رب ل اتعش رسا ا ناتنغاد و

 ناتسغاد اصح اشاب نات کم اور اد
 قوا پس ماکت | لاک دک هکلرپو هدّملت سود هلبهاکح

 حد هر وینم ی دنا شک جونز لر وب .نم نوتا
 لعرب من تضاد و دا شلریو .قل هب را ,ینابتس هدب کر
 .. ردشمالوا روک ذم ید ېا هدراد ون + تانماکج ها ر دعس و

 عطا ناعع هلجوب يراك اح هبا س رتو قابقو نوټ ند لح

 قوت اخ لوا, موج اش اب ناعح و یبیا راشلوا دامو

 ِ ۳ ااطاتسا هلا لاج نسح بو روتکأیعم هلو اتتسا

 نا اخ یساوه لها كن اامز لوا ئ دنا سوب ترهش

 , ةتسیکیارب رلیدلغاب رلعب مچ و راب كلب وسرایقرش و دی هزوک
 1 هرکص یدنا لوا نالوا روک ذمیرثک [ هدننابل مد .وکو هدناوخ

 یهاشداپ نامرف هموم شاپ نسج نالواق رغ هد منسوب
 ۱ قدر نوک اعم ی ةنسوب یح یدباشعلوا جو زت هللا

 ( زد هدنرک ند وع ندشرا كزافو یدرادرمس)
 ناعوكان هروب نم "هعلق یدناوا تاقا نوکن کس کوا ہد شرا نووج
 هلا مالا وکیع ن دنا يدلروکۍ کی کرک یترامیهم كرلڈ ياشاپ
 : يلبتين كا نازک" نادیس اکلوا نیا ,دیول برون وا,تدوع

 .یدانوق ازم مانیجلاطاس هدننوک ی ع زرکسو یدشوا هحوز

 هراقواتز ارم لاععش یک احناتسضاد هاد ر وا نم لم و
 ا تا زو بیو مامت السا رکسع .هلکفک نوا تاقاالم
 زاب دنیا دغلام ه دن نکنو ممطعتو لب دروتک بودپا لابقتسا
 بو" زاکلتش حالتنا زکسع ئادا تار لیل هه لوا تب
 راش ز چ اونا بودیا نیساغتود مومو بوتآ راکتفلو لب وط
 ناارخ روب حام وقف هک هلروش راب دشیا کلام داشو



 یدلوا عفاو لحرب یغاروط
 (یغودلاق لا شاپ ناک هلا ترازو هدناورشتلاا)

 2 بح اص ال قکلوا ناساعع كلام م هی ناورشیاکلا

 نيکعا نفاق لو نیت دس هطداخیآر كارت زور تعا و

 اشار وع رؤا یر اتع كنهلجو یراتکور افص رک اسع

 ۱ رقم یراقدلوا دیک ای هدنکو دنا اشا : ناعع یلغوا

 تولوا یزرفم رقم یس هعلق وفروع كلارا س نغلوا

 ی دنلوا بصد هننموکح ناورش هلناونعقارادرتس و تراز و

 راسو هل اما کولب ر ایسا نایقولغو" رک: ك ماعو
 نزن یضو بوط هداز ندسش# او یزرادقم تیافک ندنلوق وض

 جاوم قلبا قلا كلوق نالق و هن اخ هنج قدنصز وکلا و
 لوق كيب حوا ادد و یدنش وا ملست ههبلا یوم ر زو
 نوا ندرامت تارا هلا فثاوط نالوا جارخاو تولب زا
 ی دن وا نعت جد یب هطواح یرادقم كس

 (ردهدنرکذ یرب رخ ول ام كناورش تنالو)
 عی نط صم هداز شک یل و اد رف د هرول نه تنالو

 زویکیا یام:یونس هرزوا فرصت شابلرق بولت زب وه هنسک مان
 دیق هب یهاش داب رتافده رز وا قلوا ها وب قص ی دب قرق
 نیبت هو ر كزادلوایخد هنسک مانیلچ د لاو یدنلوا
 تزد نواوصاوخ هح اكسز ولید هنسکپ رلکپينامیدنلوا

 هغاجس اره و صاوخ یرادقم یراقاقعس| ید هنیکب قاس
 هزز وا قلوا نوبامهضاوخ یرق هدب کو رایت تاب زا و اعز
 ا حو شم هنجو ید هتل الا وبق روو ی دلتا راف د تب

 هرز وا نوناق هش راک بابراو اعز و | ماو صاوخ «ززوا

 یدتانیعن صاوخ هنیکب قا سیدناو يدنلوا رب رګ یرق
 سس ۷ ےس
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 ا ولک لبا تعجن هنن رز وا ن انی ذ زادرمن قح ید ناش
 هزوتلا شتلا هب را رهالا سفن ف یدنا راشغا جد ناتسل هلاطا

 نالوا ارك« مدقم ند هلج هماسط ره كء هنوتلآ رب نوا نوا
 نت رمز یدنک کنی رهش را یدال وب هزونلا رمخ کی اردلوا

 تنو ریشبلا رقرق ةكلب قلبآ ررب کره هکیدنآو تعنو و
 هک نام هاش هلکعا اضتقا یسان هعلقرب «دناو یذیوظنیس هرخذ
 دتفارطا ی دنا اسنکلد غ ارب لصفتم ن درهش

 0 ی 9 هزکر مت زونوا ERs یزوس
 ارات دا زوک بسانع ك هسعلق یتا هلما ارآ قافنا نیفلوا رها

 چاری و قیعو عساو قدنخولوشچواو رابدربق نیراتا هلجو
 مکعیصرب هدنحما كنهتفهرب بودیا تادحاو عض یخد هریک هلق

 هلفل ر واربع ندمرمح مرخ ییکلیکب رلکب و زایدتنا هعلقیظعو
 :رلیدرب و هکب ساطبق نالوایاو هنغاجس ناخ و زاض بوقیج

 :(ونقروجت ئعي باوب الا باب علق حر
 راو رک صوار یف رادرسنوجب ٩۹۸ "هنش . ق

 ل ادا هربا هضقف هلبهحو و نیس اکلوا ناو رش هللا

 هعلق ۍدړل ولا ی ولع كن اینس نالوا هد راد لوا کودتا
 مان "هفیلخ عارچ نالوا کاخ نده ازک هانش فرط هرو نم

 زویحوا نادنس هد ر و رلشعا سوب بودا دخا یهار دب
 ۰ دویک یرادقم كب یکا ن دنا انک اشا غال ھف

 هدقلر اد اهب وزاد نایت و رادناک لگن لا نشولفالاق هاو
 :راب دلک هزوبام یو درا هلنا صوصخم عضو رب رلتنکی اناوت زاتع

 جد یس ادعام توتلوا سالا هلنارلتعلخ رخاف یرابیححو

 خارج هدلحم لوا ورلیدنلق یعرح هللا تیاع هدایز ندنرللوم أم
 هلیبس ه اد ن راس .بوتلوا عطق یوع لدتف كغ و رف یب



 ترول سس

 راب دع ا رصقت هدقعهروط هلا مالنسارکسعو هدتمروط تولوا
 كنیرکسع شابلزق بولپق ینا لا عت یران تابع تیقاع اما
 خدا مزب یدنصیراب الا نک ند دیک هلجو ی دنود یروب
 كييکبارب هدنا لوا هلکعبا روس *هداز هش روز وا نمرکسع

 i DEEL . دنکمسود هر شایل زق

 ناد هجا ما نکل ران دش وا هکمسک ند دیکنوراب دشو د

 دکمک لوا تعاسرب نامشرلب دمالوب یدی نالوا. د وهعم

 هرز نسب دیکو رلب ,دلکود هم وی ن دنسوق ر وق حلقو رلیدوبا ۱

 نامت ناز یجب آ رابدلوا بآ قرغ یس هدابز هلضمارغوا
 نیاوا ندرانعک یرهن ی درات ر وق ناج هلتمالس هلبارب الا

 یدرپ و تمالس نارکشوبد مدلت روقشوخ نالنروق بوکو د
 نکاح کش و كن اخ سرا یکاح یچ اعس )
 (ردهدنرکذ یرامارهنا ةمکط كناخ دا

 نوا ن دشابلرق نی رق دب رکس یدب نالوا.یرلنارقا رروب نم
 زر ولوا هحوتع هنندادما ناخرعما هلا ن د یو دع كيك

 لبا مالسا یکسع كن اخ ربما هکر روشب ربا درب ہلاوحرپ یافت مما
 و كهاښم ندرب هفاتسمر نراف دلوا م رهنعو نیکتح

 بیتعتو اشیا كم رنا كش الرف ی رلینس ناورشرکمزردا

 کنج ابا یی رار وزوک ر اک .یرانوب نکرارؤاک هکعا

 نکر جک بو دنا دج | نهندهطعرسخرب یخدراناوب لر رھک
 هلجج راشابلرق نانلوب هدناوا ر ولقیب ن.دن راغب مالی سج
 یرلینس ناورشیجد یرلنالقهدنرادرا رولیغوب بوشود هپ وص

 رولک هدوجب وکرد هزم رم تملرب هلغمرد

 (رد ه دنرکد یرا د اش كنس هعلقشرا)
 0 ناپ تدا نیک هربخد مالسارکسع هخلک هروب نهرهش



 ی چاک

 ها لضش و راردا روصح نیس هعلق کشور روبع هلتض رف هدف

 كس ابان قلاب | راز دیا ریستو ت ه دیهاشداب تلود ناعت

 یاو چلم واز نم کا خوا اقوام دتر اقم تم داو
 'راضحا ةن نراه مزاول رتاسنورادز دو ینحاق ت ونا وا
 یدنلوا قاسطاو مض هب ییهاش دان كلام هرکیصن دق دن وا

 ° :(ناهارک مغو ناخربماانیناد "هب رام ) ۱
 لا راکش و دعرکاسع اوت ف وا م ۱: ۱ حم

 یخ رهت هلبا رو اق ره انو دیا تع رع هن او رش بناج

 ودنکو ناخقاقوطرکم نکیا متم بوتوطقان وق هدننام
 کیش عرب داد لو ناهار لا موش هل هئس

 تودیان ام رد نهاد هدنماخ یادوس قلا م افتا ندم السا

 ` . ويد ردرواکنو زداهلرت یانرعما یناخ زرمتو ۳1 ندهاش

 ناخربما سپ رار دنا اعر قلوا نوت ره زاد رس ءژ و دنک
 ناخافرفش ناوعخح عاع و ناخ داره نال وا ناغف کاحاو
 نسخ تاتفصا:رکسع رس کس "ی دیلمضحم هقیاخراصتاو

 یرهن مان یدیک نوبق بولوا رکسعز وام ن دکب مرکب
 راس و :هثن زا هود نازک ه دق النوا كمالتسا رکسع تو
 هتانح روا ترصنرادرس ربخو نوچ را روشالوا هنب راراوط
 یسیکب رلکب بلح و یک اشاب ناغع لالا یف یدل وا لص او
 ةن زرز وآیاشاب یطصع یسکی رلکب ور دقلاوذویاش اب دج
 راشو چب یالاجاقرب هکر ەس روكى ادر دنوک

 رام" ندنرهن ید یک نوبق دوهعم یسب ریغندناخربم
 شعزوط :دنشابی چکا بول وا ادع د هلا یالاچ ارب ناخر الا
 زوک الصاو رایدل و وق هکنج اباحیب یکی زاقدراو مالسارکسع
 مدقتباثخد رانا هجرکآ زای دارغوا ,هنب ارز وا ب ویمردچا



 ا ا

 هدتسارق ناو:یرق لوا رروسغوط زق رب كلك یس ھنیوم

 شعارهش مطظعم رب: هدن اهز لوا هب رد ی راک دیاد نیش هک وب
 کلم كن هداز كلمرب مان ناود هرکب ن د کک ولم ءاشا و

 :رضوط یلغوا جوا ند زق لوا و ر دبا جو زت کا شما

 ویب ردیا میسقت هن الغوا جوا لوا یتتکلم ناتسجروکو
 یشابو ررب و ر دیتکلم قیچا یشاب هک یتکیلم شات وک هنلغوا
 یسیلفت هناغ وا هصناتر وا رولوا ییهتنم اکا حس هلسلس قیحا
 یرالغ وا تباصر ا ول هکر وش الوا اکآ لسن كن ؤو“ ہک رب و

 هکر رپ و یبالو تخان هنلغوا كچوک رد راشلوپ ترهش وپد
 قیحایشاب نوح لس كالغوا وب اما ر دیس اکلوا ناخ دنول

 ر دراقفتم هدع رکسو مظعت اکوپ یس هلجج ار دیهتنم هی رلکبلم
 رل رون اشوق ندنوب یماق ور رل روبط ن دنرل اعد دپ اضرف
 موح ی لوا لس ناطاس رار وشداط اک ١ نی رالکشم و

 هنتنکلم شاتوک نالوا یکللا راد كرلز و ہدنلاح یکل هدارهش
 هلک لا تعاطا.هیضوج نم هادنامز زا ناز ردشمراو

 فیکت خارخ زلنا نالا ی دع", ر دشعیا وفع نولح ارج

 هبا رادفم وب نیغل وا لپ وطت بحوم یرلل اوج اون اس نوا
 ی دنلوا اضتکا

 (یکش علق ح»)

 ه دناوا کو دانا تعاطا ناخ هر دنسکلا ام دقم ۹۸1 هنس ف

 ندا رموییهابسز ویکی نخ واب بوتا مان تقی
 و دنک هدسع دقراد لوا هک ي دجا شوغالو كن لتع ازرعم

 یزادروقو یرانالسرا نانق كنکلم لوا یرودنکو یردرو

 قتقرهن نالوا هدنرالوب نکل یدیا راشخاوالاتسرا اعم یادی
 ی دیارلتشها رخ أ: ناوک اقر هلفهآ قنالو و نوفشاظ تباغ



 | داگدنرک د یرالست هرزوا| یر د تع ودنک كنب راکلمناتسروک)

 ین دواذآ نادنآ: هس و اکی ےن د !نااتنحن راو کشم ولم
 علوا ىه هتمطح هتل واتس لع لاغت هللا تاولص

 نت یذ هاتشدات رب تماس نامز هکرارب داو راردنا اعدا

 ۰ تالاس هدادو لدع لاک« درابد لواو كلام هناتنجروک مچ

 .یروکذ دالوا قحالوا ماه هن رب «دقدلوا د ر اةافتا یدبا

 یدلاق یرق لات ذحیاضرب ه دان ل ال رو دورغ الا یدلاق
 تیغر : دصکتو څ وزتو یدلوالماش ی کح کلاغ لوا یکی سانایو

 نسحبحاصرب لردرکی درو ترهشوبد کر کرا کون کا
 هدا یدنسا برقت هع دخ هلسس ینل زوخا رم مالغ لاجو
 ید لوا كفنم ندننان نآرب ردیک هلی هسکه زس ر ګا هلن هسګا

 ر اتو ارب روب زم ناو نوکرب ی دیا ززید تاواط هتان و
 هلکع ر وک هج هدانز ندنارشو رروشود انهن یراکن

 ولد رذتینع تصرف نام رولو نکا ر وتاب سوهدمو تسم
 نیسناسنفن داره یک یکیدلید و روک هناوخهماج كراکن

 یذلوا اما زولوا راد ید لاکن: دسلحم لوا هحرکا رب و

 ق اخ وم رجول قیسرا رز وا هغلر وب وا بواد قععالوا

 مرج ردقوب و ن دنقل وب ترهش الاورتسا كعا لتف نادنحوا

 قلا نادنکو دیا دع تل ادع یکی سفن لتق نوجا لیلق
 هراز لوا هسباراو یرب هکحلهمرب هدنق هبنرم تنانهن

 نوکرب هلسجما و روش دنا دارم  نیسلوابفلت هلکمار دنوک

 قاواط و رر و دلا كدروارب «دنرز وا زو تولاص ناغوط رب

 ووشو رز هنوک وید ر وتک لا یدزواو یاغوط زاو هسلا
 رازاق هشوب یواط كتاواط شا لکد یخ هتوط مدآ

 تذل ور ولوا رها لج ید راکت زولوا قرع



 دن

 نالوا یکلام رلب داک فتسپ ذا هرو نم ةعلق مالسا

 رکم ی دنا مانی ریمپ ن دنرلکلم نانتسجروک هکن اخ دواد

 قربصتم هنس اکلوآناک اکو شیک جات بولوآ عبات ههاش مدقم

 یکج هم هر وتک تقاط ؛هبنماوحه كمالسنا رع شما
 هلجو ب و دیازادو ر ادارت و زارف ناد ه عاق هلال وا یعولعم

 /دعلق وراشملبا نارق بونغیصهراشاظ رو لا بعص هلتیساناعر
 نیب سلیم وق ےہ ارخ و نا ین اوج و یارطاو« هوم
 اشا داهرف قالوضک یاس یویطست نتلابار اقوا نادر
 هلج و بو زات لوق ینوتسو بودیا تباع هیاشاب دج ها داز
 زابدتا طبزو طبض یکی رکچب الز ایت ن نت

 (قیعاطاتناخ هر دننکلاییغ وان نانو

 هدل بم ینو او روبنع ندرکر ھن بوقلاق ن دسالفت هتف هنس یف

 اریکر هش یکیا مان وکو کز نکیا متم هدنرانکی وص روپاق
 كنکو لم ناتسجر وکو یرادمان رمال هه رب ندناتسحر وکت لاو
 ندا راد ریس تناط امدقم هناخ هردنسکلا ر و یراستخ او مانب
 هنا یتا عا كنتکلم هلغم راو زلم دا دمج اهلا تل اما لی اکم

 یود راو بوابا بیت وت زلال 1 هلی رار وانزا ماش و بولا

 یهاشداب سوماتتردغ ښاخ کودنا رزقا كمك ەن واه

 لابقتنا هبا ترهشو تکو ش لاک مالتنا رکابیع "هلجب هجوم
 تاق تاق هبو کک ی ا

 بولت وا راتناع و مهبت سم رد ق لع هنبابوسنم رب اشو راتعلخ
 میس هاش ود نواو مالغ بوب نوا ریرحبلوب زوتوا ةدهثس

 ناننا ی یک ید جانچ نواو ناغوط یربنب, حانج نوا مادنا

 فرصتم هلیناونع كالکب رلکب هنس اکلوا هلغلوادهع هجارخ
 ۱ یدلوا ناسحاو تانع ناشیلاع تار هرزوا قلوا



 شب و۲ اسم

 یاش اپ دمحم هلا یعوم ردلک د:مطوبضم نابعا راس و
 اش اپ داهرف نالوا دیهش .هدنو دب و یس هدارع كلب وط
 ات اد و رلد و عیجس تاغ: یدنآ یزهکر دارب كموخ رم

 اص وصخ: دنولهش و درغاوجرب رهش هلبا یکن | دره ۍاوعد
 كيلج و آم اغ دنرصع نت ام یه دکلبا هتسنخ و هکلعنزان
 هپ و دنکح و لار دنا رضع هلکشا ذط ن دو دنک یرابدنح

 هد ةلسلس وب و یدیآراربد ها درب: نم هفرا لا ت ودا شاباش

 ه دم وچ نم هلا اشا نطصم خم وحسم ه دن ودب مرکواض-

 ددعتهوررکمینللب نالوا داتعم هن رللوقند هلجییدم شلو | تخ

 هلا زاربجت نادبلق لوق رباکآ هدرصع لوا یراغ ندنکو درب و
 نوا ناو نیساهبا زار هلننیعا ینا زاشم ندفلخرت اس
 نالوا هدرا دورو یا یتنهررقم ت داع كهربو شاق هقشا

 دیدجوب ادب اون رکی دو كف رتش ماش هیاسن هنناقلفتو اب رق
 ندرباطنالبک كب رع هلاجروندنعن رافتو هشها هج وپ هج وب
 یا یب زوو کن ت هنوز کر هک لهب
 ید ایبک كع ٣ قلز او رطاخ هلق رش

 ٠١ ةيلع یلاسعت يلا هجر

 كرم یک وب ترن و اوت ةعلقوردلج علق حف)
 باخ كب نجلا دبع ناتشلوا بصن اولربم هئا ڪس ناهدرا

 تعاطا یعالق ناش وا ر ڪت د نید ر ادت اعز اد س

 اورفرس یسااها هرکصنډ کک دلر دنوک نوح كم ز دشا
 نوا سازماکح ب لوا طض ندیهاشداب باخ هلکلپا تعاطاو

 یدنلوا بصد

 E بم کف عج دوام مارال ىداج <



 ا

 هیر دق ویو شا راطق زاطف شک نراتهم و سا و

 دج ئردلوا مالسا تا زرغ ببصن هک ه اکیئوراب رب اسو هاک خو

 ناویدیسریا ر دمو م هبالاعت یر ان باتج,قجا. یرا دقمو
 نجوا دعرلشا ل رق لنقشعا وب هن اق نالک هژاقواب را درس

 جد ززویشب,ی.دنلوا دنع سآر ایش ماع هدق دنلوا نامرف

 رانآ رلبدروتک سابل رق را دمانو. مات شلوار ساو شمل یرید

 کیو هلک ید كرانا هلغمل وا نامرق وید نوسلوا سان خد

 ,ی دنلوا قالاو م .هرلنک م دقم

 كي قلا ر وب نم رینم ورن نبا رهجونم تعاطا

 بلاغ و نارکن هب ولغمو بلاغ ندلن سو بولک هلبا رز روانزا
 هآ اوج يا انیاقافوط وکیل فقوم هلیدبما ناوتسا نادنفرط

 هدر » هدا و ,ناوردرک اهن یک یی هاو

 اول رنم و نارعم رم نه هدنیح لوا ی دنا شلوا لصا و,بولک .

 یرالع یرلشابلرق شیلک> هربجزو یر هلک الوب, هنزکسع
 ناو. د نوع زه یسادیص كن رارفنو یراسوک و ,نوکنربس

 یزاع نروتکه ییبابل رق نل روتک .یربدو رلبدلک هرا دربس

 م یک دله كلاس لوھ هلک كنودع ر دق و ه دن ارب هلک با شاد

 تربع بحوم ماع هراروانزا نالک هلکمروک نیکو ذا ناطلغ

 ی دلوا عق او نیعصت ثعابو

 جد. ٍكمهبلاناشم موحرلااشاب شی ورد لاوحا لیصفت

 E للغوا نیهاش یت بعل كى ولوف وض كن هنس و یلیصا

 ماو فال كس, دلا و كريصقتر رفح وب ر دن دنس هژرلح

 رزو لود بحاص یکیا هد هلبلح "هلسلس وب یدیا یشادنرف

 ر دشموا هنس هټر تراز و ید ولتلود شب و شلوا مظعا

 |رما:ریشلو كن اونج تلک رلکب هکر د راو هسیک نوابو
 توس



 سیو قا

 ژرولوا شود هنیرلبال شاسبل نق نکرذبا نسج یرکسع
 قکلوا سکعنع هرادرمش لاوحا رارربک هشارغوا اتم نیو

 یتعی نکمع هعیلط هک یاشاپ شی ور ه:یسکب زاکب رکیرابد
 "7 زوالدو ردا رب یخد لوا رز هدنوک هني روزوا ی دیا یبهخرج
 كچ هدا بیقعتو نعد ردفوجردز اودع هلخلوارو اکناوجرب و
 , ناغلوب دنن ان الا نع هخیص هنسپ دشک لصنع ج١۲ فقوت هزکسع

 یکیا زب كشاببل نق هکر ارغ وا هلهجورب هلیسبمدآ زویترد چ وا
 ششابلوف اما زر دنۋاد هنیرابنرت نی ژزوب و رو دنیوس نالا
 ندزوتوا ر دبا موعه ندروغارب یالآ جاقرب هنیرزوا بونلتریغ
 تشات و رل راقبندنآ نیسیدنک و زولوا دیهش یزلاغا مان ه دابز
 یشابلرق زویکیآرب ب ودیا موصه هشابل رق یرلمدآ راک رلزکوچ
 دا هللا ی دک هدلحم لوا زا ررودنلن | نیسيدنکو ررر وشود

 نوک ادد اھت یر ارت خنک بوف
 تباث هدنرب و رونلنا 1 هلس ورع نکس راف و یکلنذنح هنر شود

 ۰۰.( موحیم ییمالیظن ) رروطرولوا رارقرپ و

 هليا زی روځ یروسراهشن ریش * لبا رتولکدوب ناجرب نوسلین
 نر دشن وتررآهدنوکر ادرس سد ییاشان نامع نیکد اکحا

 ه دنعب ر دنا رلکلروالد دلا ق وف دلم لوا ید اشاب ناعع

 اشنا , دجا ه دا ب استیومو اشاپ مارهب یسیکب رلکب مورضرا

 شاخرب و تن هنج راو هب و رغ ,نداربک م وج نوش ریایخد

 نازانادخ تبکح زاردیاشساباشو نیسیحم رلکلم هدکنلف هکر ولوا
 نعژدروا لا هبهتسک هکتفتو هی وطاعطقو زفردچ زوکالصایخ د

 كفتال رق ه دباو رغ"تقو لصحم رولوا كنج حلق :هتفاص
 یدلکد مژردنوکه لک كیا تلا شب لالا.یفو ی دلکوس ی درآ
 تارروس نماز دقوی دلکو د هنا دیمن ازز اد نم هشالو



 هم با یی

 ( ردیکو دلکر لشاب ورال د نداشاب ورنسخ یسیکب رلک,ناو)
 زوبتلا شب ىا دك كناشاپ ورنسخم هلا راشم .هدروب نما لزمم
 یدلوالخ اد هن وامه, یو درا ن وچتاص هرازدنوکی شال زق هلک

 هبا شا لزق ك یب هرکی یناخ زیربت هکش تا مالعا هلیوپ یلاوجا
 راش ا,روصح هد ةعلقرب ىزاروالد نامان كبىزاغو كیبروف
 تربشع بحاص مان كب نسح یدو ید هیلا موم ناربم زبم
 اذخ :تیکح رار مد نوک دا دما هلا م.دآ زوشلا قا ناولربم
 ر روس هنرز وا بولو هدلوارف قاتل قحالوا یتاخ زیزیت
 رارکت ردیا زارف ید یسودزا هلج قعاوا مرهنه + یسدننکو

  هرصاحم نیسهعلق ناو هلبا ناد سابلرق كن جاقرب ناف لوق 1

 نوش دو وما نسخ هاشم نكر واک نوا كاا
 لو ا! ۍرزس خرس هلک ز ویچ واو ناشيزبو ه دنکار بو دیا
 ةف ادقم لا نع وب شابا ضرعنکیدتیا ناطلغ ید هدهضرع"

 هی دهه: تنافعاو هیاووفآ كرادرمس توئلوا دع تاخوتف

 ۱ رلدلبا لاف و لال دتسا

 (ر دلجا یار رد هنیطع هبراح 7

 نادناهدرا نوخ ۹۸ ,.هنس.ها هرخالا ید اچ یف
 هلهج و نسحا یدنلوا لوزن هنب رق یس هعلق هلب وب وچ وک
 ه دنن ایم كعاطیکا هک هلق یکن سفر یو ناسخ ا

 هش زاوم ۵ا:فا رطا ردنعقاو ه كبس هور ذاك هعیفرا 4 هتشد رب

 نادهظع كنج نیدلاق هرهظ تقو لانمت هللا نوعب بولینوق
 ناه ارک راد رس رکم :یدلوا :لخاد هرم صنف هرکص

 هدب رک كب زوت و | ناخ هرق و ناخ لوق ماما و ناخن قاغوظ
 هثنع ار داوری و هنس هعلق ر دلچ او راشماک لنا شاسلرق رکسع
 فارطا هسک یللا قرق نادعالسا تازغرلشع وق توری و هقرا



 افتر دونلوا۰ ئ دشا هدافا نرش شرما تكهاشداب

 نیش اکلا ناو رشوزب بت هد هنس لاو ا هکندتا ۍکنادرم

 اهتم دهف امووع نیرافرط نانبهفضاو نادمهم دّیعکیا و
 :ضورعم یعالک ید كتتسنکنا هنوباته ب اکر یدلوا نماضو
 ؟ندهناتساو یدلواررقم هیاشاب یطصم قارادرس قجلوا
 یترکولب راسب نایفولع لا نایهانس ءاشب او ینرصکی كيب شب
 ندرلنکبرلکب و یر دق تیافک ندیم وطو یب هرعو ب هجو
 یکی رلکب ناھ رق و بلح و هر ز دنقلا وذو مورضراو کب زاتد

 :راتدلواروعأم هلباراعت تات راوزاعزو | رعا نالوا ه دنراتلانا تخت

 7 (رادکسا بناجت رات صف رادرمم روبع)
 تناج را عشر صن زادرس نوخج ٩۸1 هنس ۰ مارا مرگق

 قال زقرت دراو هعورضراذلردبا لزاتم عطقرلیدیار وبعةرا دکسا
 ناذتسا را ناتسحر وکقجایدر وئلوااغ دا الصوص ز ونه ها

 رول: دیک ه دابقن او تع اتسطا یرلنا هلکع | تشلاتخم !محا ضععب

 رقت هدننیاغر حص اتروصیخد شابل رق هچ زکا یدرولنید
 كنت ارت سولوا « دنروقح زابناح هدنیطوا نکلو یدرریدزیعا

 یراتاداسف هت یلاتعا كنوب یدویزلکدس اب ن نیس هودو شوق

 ناه درا ناشید رادرمتت نوح ىکا يا لص قالخ

 هکیدنکآربخ رلید ر وش لورت و دن اتننخروک ناهد هک هد رد مات

 رکسع فور و هقرا هخاطرب هلن ناوارف رکسع نا قاقوط
 كمالسا لهاو شفا فقره هنلوخد a یبروک تىالۆ كمالسا

 و ن دل نلوا روک کرا قلا ندرآ
 هرکتکلع بوک ند دساف رکفوب کراتا رادصا همانرب هلی

 هالا رکنع حالصو ملص الخ دوخ نیس هدا غوج ر

 رمسزول وب زک رج نلاحت نا نوغب رولکهرکل وب رک هنسردیا تالثنهر



 لیصحت نالوا ند هرشط هفراصم رفسو ربا لوبق یاو
 یزلترمیخ ناسیلس ناطاس ناکشنج نک العا دج ازای تیافک
 زهق هنو رهز هنا هلواادتعنم مص نالوا هدنییامو ردنکچر هن

 ند را وط و تآورد رانایلمب ن رفس مج راندیاافلا یلورلشم و

 بودنا نارو دع رازه هژوعم وب ندرلنابعمب هزوکو ا بولت ربا

 زب زو تبقاع_ یدلوا دیعم هتسنا شع ا: یش ن هبت ره هنره نکلو

 عبار رپ زوو ندنفرط .مورض را شاپ قطف هيلا: وم ثلاث
 هب وب رهو بوتاوا یر قل وارادرس ندشناح قادر ابشاب ناذس

 .نکلو راندلبا نیبیعت یکسع ینوتسم.ندرکسع نالوا هددنبس
 منشا( هجا رایج جوطو دناعمزب اش اب ناثس

 یراثنو یخ وج نم اکب و یرد اسهباو یس ادب نک كل رکسع

 شپ یدلیا ضرع هه انتدان ولت دامس وید یدناوا نین
 نی رو محل یدنکی اغاز و خنک ماتا ولادت
 هلکن وب نکت و زاب دتا نما كلا انضرا یفرط تودزوتک
 یدغود ن دندانعهتب :هشیدنلوات دعاسمز دن رها یدلوا ید

 دادرمن یرب نامه زداکد نکم قیفوت یرانوب ید یظعارپزو
 وید ر دکهاشداب نام رف هس روتوا ما قلوا یسفتق نونسلوا

 ره هکندنل وا تامر د ندیهاشداب بانج رارکت یادلبا ضع

 هنو اهباکرو هروک نی رربدتو ېږ بودر تک هج هعشاب نار
 ب ودروتکی اش اپنطبصم,ادسنا مظعاریزو سپ هر دل

 هحربدقت کید لوا رادرس :رلشمرورت لاّوس هاپشډاب |ولټداعس

 هی ی زاټ ب انچ نهریدن مزب یخ د اش اپ نلصم رھ نکیربدز
 بو دیا هرواشم هلا فوقو لها و قمراو هتل ب ودنا داتنسا

 هروک هلاعم یاضتقمو قع اخ هلتا هج و نالبروکخ بلئاتم

 ولت دانه بودزونک قاشانا نانس ه دییعب . ی دید ردسقء*هروط



 بو دیا تبحاصم هلبا ات چ اک هب هروب نم هپ واز

 قلعتم هد وصد : اک اوب داش نظم دین رخ ءاعد
 ۴ ۰ I یدا لک للاخ نزدکیک تولک ی هرکذن

 ېا هتک لب لهاو لاک پکا یدنفا دروق سا

 ۱ یدیاربظت ی هدا رر پت اصوصح
 0 اراک AEN Tm دوم حشا

 كموج رم یدنفا هللا ع بص یرکسیضاق یبا مور هدفدلوا موح ی

 هن اخ دج ناطلس,عماج موحنماشاب داهیفمظعا رب زو هلی
 لامن هل ءاش نا لاو حا راس یدب !,ششغ | بصن ظعاو
 ز 3 روتلوا داربام دج

 (نالوا هدنانتقا ترصن نامز)

 رب ردم درک دتا وغو تاحوتف)
 مرکلالاوشق ین راد ین مچ كن اش اپ ینطصم,هرف الا
 ض ع هنو ا تاکو اش اپ وربیخ یسنکی رلکب ناو. ۹۸9, هنس
 بساط نیا ین اث لعام نالوا ءاش همم تیالو بور دنوک
 ین مان هد ادخ جت یشادنرق سنی رپ بول وا نوق هاش

 تون حب تصرف وب شم رردلس نيغي دلوا هاش ابیات و

 نوح لاوحا شم زاب ید ر دق و قجالا مافتناندادعاو

 :زادربس لام )الپ یدنلوا ضع هی روضخ اعم هاش داب
 زدص نکل رلیدستا ما كلنروک يرادن رفسوقهلوا بصن
 قوچ هنفدو غنم هلفلوا یسبضرس فالخ تن اشا دمع مظعا
 هجر نارو ذج و یدسا فرص تم لج و تف دو یعس
 هزو لوقلوا"ند هلج یادتا ضرع هن یهاشداب تاانح هعفد

 ندرکسعزواصو ن دقیلاکتاباعر زاترآفراصمو بحاومو زاقیج
 . تیعر هزب یماناعر یاد هسلوا حوتفم مع رادو ر ولوا لاسیاب



 عج منو =

 ولتداعسیخرل, دلش اب هسي واسم وب دیدلواردنا نیسافصیراراکیت

 هدنسافصزاکن هدنسهسعا,نالف یرلت ر ضح حش نووکو ن ههاشدان

 نشو رد :وکر لمد ادخن لبر رون داعګا رد هدقل ماکن دکتف

 كل مش هاشداپ ولتداعس نکلو رابدنوص زا هدعفر وند كزوس

 تاقالف توراو ههاشدان اما نایذمزوس افصا وب د ردلکد کیدلم

 هب یرولف هسکشنکیا ررپ نادطاصم یکی دروکو بینبح هک دتا
 عج هنو یهاشدان تافتلا هت تفاح یدناز رفع یواسوسد

 راندت اینافلاع عادوهد ۹۹۸ هنسنکویمر و هدناف یهاتش یکدتنا

 ج انو ظعاو ءادنفب راش غماچ نال یدنفامرحه حشا

 هادتس هرخ الیداجج ٩۸۳ هنس یدیازب عرب هوعدلا ناو

 یدتلوا هتس وس هقح تچ ر

 ی دنا هدهاج هدارهش ۰ یلحخ ادم قلوب هه

 لعن فیرشربسقنو ظعو هد هيف وص انا یدک خاب

 هد هنایلس ی دنفا رها ظع او حشلا یاد زادا

 كلوبن اتسا هلکمرب ورلباوخ نهن دن هن رک ادت كفلخ و یدبا طعاو

 رکا ذنو یدررر دشلوا توزان رک اذن بن غ ی الغوارهش

 یکیارب نما لوا -یدرولوا عجب مدآ این هتل هلی
 ید دو عنم ید نادطعو دعفد

 یدنا فورعم هلکعد هاد از یت انا ات ی دفا ر ضخ حشا

 hg  یدیا هنسک ذیذل ینبعصو رۇم قرا رقت
 ه دفن رس عاج دشن اظابت  ..یدندا میهاربا ران 5 سا

 ی دیارلبا لقنور كیا تءارق ف یشرسعت ندرب زاو ی دناظعاو

 یزاسلا هج ر هتیلعیراخ رها . یدنشا ناتعش شا

 حوا دم هتسلاط داشراو سلاح هداش را هدا“ هدنس هب واز

 هلبس هن اهب تراز هعفد هنر هاشدان ولتداعسی دبا: نسناومو



 نلاعردق زونوا یم رکي بودیا د وعص هت ایدرترپ هدا ز ند هیاب
 دج ناطلس یر هدا رهش ناو نوا رولا هدناب ریز را هبق

 :تردجوا ندنابدرن لوارل مهروکز ات یا كهروک ىد وچ ناطالس و

 یعقوب هدنز هداعسلاراد یسنریا رل ر ولوا رادیب نکا هیاپ
 .عحط نوقااخ هیضاز نال وا هنم ان نیداق ادسضنک كج دیاریک ذت
  .ولتددافس شح ردیشیا نیکیدننا بیعت هصقاوو .رولیب یرووب نح
 ور دنوکهش نوزا نرل هعقاوو بو دا ناذیتسا ن دهاشداب

 ۱ *قلوارارقرب یرلتنطلس نینس هد دع یت هیاب نابدزن قسد حڅ
 . لواو كا تقرام ندرلبدنک لنا لا یاضتقم یر هدارهشو

 :قل وب رارفتسا هدنرلتم وکح رب ز كلام یرادقم یلاعبابق
 ده هته تردا و هنوکت زد یرلکدتا ن دن اددرت هاب تردو

 ایریا دخ تک ر دیا رب بت هلبا تانک تاطاس د زم نیکد
 رشوت ها تئطاس هد هدوهعم مانا بولوا مقاو ربدقت قفاوم

 نسح كنوتاخ هیضار یریذیل دریبعت كعش سېد را رونا وا
  لوخ د هیونیا نه نم دخ کار هرم یس هیت
 یی نتج یهاشدان ولتدافس ید حش رول واز اب تفرش
 ۱ یکندتسیا كج دام دهاتشم نو رد هداس هبت سم لاک بلاغ

 "نلبح هلهچورب كهاشد اب ولتدابمت هليا و رر و رولا ر دق

 زالاق یهایبتشا م دنکیدیا ملاع بطق هکرولوا ثعاب هنیداقعا
 اما, را دیا كيلعو هبه یار یلاعرب و رارروتک هل هلوبن اتساو
 هلهحورب تاغاح تازا یدلوب ترهش وید ینعسهاشداب نوح

 هکر ای در غاب هلی وش نیابښت زا و ابا ده پودا تعجارع
 را هپ اح ورد زاقع زز هنا تاق ړانزخ رل هچعاب ددعتم هدن امز زآ
 یدلوا رکخ تر دان طبض ید راوی کرایا ادیب
 نینزانو یران اوج ف راعتع ,تالوبن اتا ی دنفا جش, هسیا قلخ



 دی

 هدئس هعقو و یکی راکبو یدلوا فم هش رب:هداز یوج هلغلوا

 ۱ ,:٠ یدشوا لزع
 . طب یدلوایم هنب رب یدنفآآ نعش . یدنفا هداز ناتسوب.یلولا
 یدفا هدازنانسوب یدنقااب رکزلولا روتلواداریا هدنلحشییاقو
 :دنب رب و یدلبا تافوة اف هدفلاو قدا هنسءرکصیدلو(یفم هنر

 ناو هد دارم تلودو. یدلوا تم یدنفا هداز ناتسون هن

 ۱ لب دنا عم نیک دهی دیا

 ۲ وی وب تلود نامز. . ی دفا نجر ادب للولا

 دهع بن رق هل رب بولوا رکسغتضاق ه دین اخ مسن نایطلسو
 ثل هس و دا شل واز 18 هط او یاد دیدم

 ۰ ۱ ر ئدلبا:تافو هد هراس و نینامنو

 هدنناخ نايس نااظلس ینطع ,ىد فا نانس یخ یبولا

 رابتخا دعاقت هح ا زویکیا هرکص بول وا یرکسعیضاق یلوطانا
 ءالضفا یدتا لاسقتنا هتجر راوج هد, ۹۸ هتلن, نکیاشغا
 ی دبا لماع لاعز, دوقفم ارقا هکلب دو دعمنذرهد

 ىلا زوب « دنلكلركسعيضاف نلوطانا. "یادنفا هداز:یخا لولا
 یدلواهتسوب هن اجرت چىر هد ۹۸۹ هنس ی دا دغاقتم هلباهخا

 دعافتم نکا رکا نلوطا| یخد زلت ون . . كى نسح-نلولا

 لباق الع ن ال وا هد هسلع لود ردتشسلوا قوتم تولوا

 ی دن وا امتک | هلیاژاذفه وب نیفمالوا دادعت

 6 هدنراتلود نام ز هد هنیطذطسق هی ۰
 با (نادهتنزرکد ز اک جاما نالوا) ۲ 1

 هانشداب ولتداعس ردن دنرایف وص ناتس یا الاغ" حاعش حشا
 هرادا غلت اغا راک ضعب هکلب هداوزنا هشوک کیا هداستخم
 خیزکل نخب زاوزوکهنقاوزب هاشداب ولتوامس د دکل ینا شا

 تبسم ن .تس



 تب س

 ۱۰۱۶ هنس . ین كلذ ناکو هیلع یاعت

 6و د هدنرکد راک ءالگ نالوا هدن راقب رس نامز )

 هدیهاش داپ نواه سولح یدتفادماح مالسالامحشیلولا

 سج هتسو یدا شمل وا اعا ه دماقل وا هلو مالسالا جش
 . ی دتا تافو هد هناعس و ننامن و

 عام هلا يوم, . هاشد اب ةجاوخیدنفا نیدلا دعسلولا

 هدیلاع ماتم وا هن سولجلا دعب هلفلوا ین اطاس ! اعم هدب وامه

 روضخ ان ایحا تا اومارتحالایوذ یالکوو ماظع داغ عجرم

 ا كلم زوما تولن روس توعد هب : هاش دان نواه

 دن رافیش رج رخآ كروفغم هاش داب یدیآ زررویر ابا

 اراب دیا را تعاو ع بحاصو رارقرب هدنیصتم قل هجاوخ نیکد

 دا هدساخ دم ناطاسس ولج جد یر هج رب ضع

 ردي یوا

 e مود یدنفا هدازیاقلولا

 كالتفم هنس حوا قج او رلیدلوا یتفم هرب هدقدلوا موخر
 رلیدت |لاحرا هس دقراوج دس هنس ۹۸۸ و رلیدلاق هدنماقم

 هداز یا هغ وب یرکسهیضاق یا مور هداژ لولعم لوما

 ضعییدنتا ندلادعس هجاوخ امارلب دلوا ققم هنب ربكم وح رح
  هلکعا غفر هب یهاشداپ بانج وید ر دطاع نیسهف رش یاوتف

 لزرع ی دیا هل هلا قارشا تبان ساتفا راب د ر دتا لز

 راتدلاق هليا تباقت زکلا قبلوا

 ا را یا هداز زا ی دنفا هداز یوح یلولا

 تن اغ هللا تهاقف الحلا نيب راب دنل وا مق وت لبا هشت رش یاوتف

 یدلوا"یفوتم. هدنس هنس ,119 ی دا لوقم

 يدقا كنب رادعا-قتم للرکسیضاق . .یدیشفا نيش لوما



 یر

 حورحو شلوا صالخ اجور ند هب راحرب ره هدرعالا سةن

 روهتف ندنجواینلرورفم قبلا ردنمالربا ندنرب هیعیوا
 (تب) ۰ . :ردنشلوا
 روا رود كسياراکد سس ید دوسرا

 نلواروصم وا ةا هلوا رو غم هکر ه

 توناق هنس هعلق تاقوت اه رهلم هدنس هر راجع یالح تیقاع

 یا | قاف لاع كرت ندنبرمم یکتفت كب ایکس نید یر
 هلع نلاتعد هرلا ةجر

 یم هدملق قاب  اشاب نانس مظعا رپ زو نیا شان د رب زو
 لیدبتهلنااشاب ن نسخ قلبا مو ر هاکو نود هاک یساناب هدنسه رضا

 دیلقت اشا نسح هذتعاضوا نکا یدرب و تراز و و یدتبا

 یکی نیدلوب ترهش هلفلرداهب لوا هدقلخ نایم نکلو یدردیآ
 یلکوک سر وکن عد مالا سفن ف یدیا روهذم هل فالخوب
 نادنح جد هدنشدام یدیا زو اوا لزم قابل یاو زونالوب
 نوغزتسا یدیا راو تواکذ تیاغ هدئتاذاما یدیغوب تفاطا
 ید |تادوع امره یدا الت نکسع زا دوشم مدت هرمصاحم

 هتعفد الح هاتف هوا ید السا هب ادعا نودرا هلجو

 عاضواو ی دمر وک شيا قح هوا دا رب هدقدلوا رادرس ید
 قلوا ی الح ی د هب ی دتکه لا دیلقت هر الج هدنزاوطاو
 هلرساتلا ی « دلاو كم وخر دچا نانطاس یدلرپ و ۍلاغحا

 ناود ادا و یدلک هتداعس هناتسا ب وئلوا وفع یهاک هناک

 لتتق توتلوا باتع وبد یراق شوق ن ال وا نق هدغنوک
 قالغ نوصت ندهاشدا ولتداعس یس هدلاو نح ی دتلوا

 یا نوتسر ولوا هاو د نوساک اما من ه دکد ید رگیدروس

 ها هج ر رادل وقنم یرلق دروس یدلو یبنازجو ی ذرووا



 بم + بس

 ی دا ر دنا ت و الع هب ئ دشکم دعب هو اد بش رخ ه هرکص

 جد یصاش اب ییوبق ییا هع دج ندنغل راد هتب رخ ندنرااغاو
 هنره اد وریماریس رک او اکو شلطا یک. |. یکیدیک ك تیدنک
 یدنا ززد یکن رد هسلک هدبنقره وی ییا ید رانا هسا

 و كاس وره یزکا یدیازرروط هدنس هلباقم جد هسا نآوند

 . یر د بویک ی تنع سلطا یوعرق ر دشلوا مروطنم هلت اعفد
 غ ریس هدنررزوا كنهلاب غص رح و ن وتا عش: ایل اغ هسخوب

 خد یضووپ یدروئشوق قاشوق نالوقرب شم واریوصت اقنع
 بغا ند هلجوب اما ی دنا صاخ مضورب صوصخ هرلیدنک
 خاک ندشک قلش ورخ كيب یللا قرق نکیا یسکب رلکپ دادبغب
 نادماخ مس هنب «دنرزواو ر دیا ثادیحا رب سو مان شه

 ` قود ا عضو رانا یس ةلوفم رانا و مرتو راهب و قارواو راجا
 یسیدنک ح . رولو |ناربح لومع هکر دنا ناب زتو بیرت هلنهحورپ

 نډ دادب /ۍس دنب رخ هليا ییرج و ر وصح ه دنس هسعلق تاقوت
 رادو ښ اوا يارار پس نزم ون خر رک د تب یب نچ ید یل الج کد ولک
 رربدتبآ ریس هنسایعشا بو ریدروف نسخ لد شهب هضورو

 اما .یدر دیا لعن اد یدو هاش ییا دکر ولا تربع هعنو

 ..,یضرعت الط هسیا هن یریغو ره اوج, صوص هیاسو هنعرح
 . :تالییلچ , دنقوفام یکلییلچ ڭموج ره کر دوب ادا قح راز
 ةدنزو ادعا نکا ل اعردقوب ه دکسلج اما" ر دلک دروضتم
 ریاسو كن هتل و كبو دی. ی د+ازالواول لود مادق تبار هلی ول

 دارفلب یوتسایرنک 1 كنب رل رداتهب و یسام دق كل دجرمس عالق

 فعض هد جرس هلغلوا دیهشو دب كنات ه دتس هب ناخناوطخو

 هلن نکیشلواسنیخ نو و تصرف در ادعا و تع هو

 ندنهاعاراکنا نياق و نیغ زدابهب درفز هد ول دحرس
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 بولیص اب رباچ هدن و دب بول وا ئسکب زلکب نو دب ندشغلافا
 زا گیتس وا مقا و ه دنن امز كنوب یتیدلوا رو ععم كرافک

 هتنکلس ارز و هدلوپناتسا هدعب فول رب و نو دن لبا ترازو
 لدتا لتقف یرللوق ن دنسالب كانم كلا لخاد

 هدننایح یم ابا "اشاب دمخ طظ عار زو نیا اش اب نسح رب زو
 تح یدنا شلوا لاو هت رلتاا رک | كن اه هنوا دنع و

 هبا زرطو روط هن اه اشداپ نکیآ یلاو هددادنخب هکروتلوا لقن
 ههاشدا ادابم ه دق دلوا سکعنم هنساب اب شرايح هر هعچ
 ود ردراو یرلیک اش هوا یه اشداپ طع بس هسروئلوا لفن

 نوس وا لزع قوب هاش اب ولتداصس .ر دیاضیع نیل
 زکم ز رر ویب هلبا هلن وید ن وسر دلاق یراق وبا هکد لوا اما
 شکاراشم ز دتشدا م دقم ندد نک هاش دا ات

 اما ی دیا یلچ دنولهشوزابهشرب دنن ام یبیشیامن هیج و تبا
 هسنب زوک اعطق هکیدیا دنسپ دوخو نیب دوخ و رورفم هبترحرب
 ید هنفوف امرطذ مطق ندنالوا ینارقا یدنانرتسک یی هتسک

 ندنلود باعا هکیديا راو ېڅل اوب مضورب و. یدیازعا تافتلا

 نوتفم همالغ رب الثع ردشماسل وا مقاو كنسباو كمروکن دنرب

 ساتل یدکی دنکو ی دز دنا راد هن رخ تولوا راداوهو

 یطاسبو تخر هلو راوس هنآرب یلاثم تآیکیدنب و سبلت هلیا
 راکو امار دقوب هدنالآ راستسد یک ررت هدیراش اب و راوه

 نا:ءنهو باکره هلا مالغ لوا الاو نحرذش انب نترب کیا راو

 یدنکی شات كنن م الغ, دنمالس یالارکم ی دیار دب دیک تولوا

 یتداع هدیلوطانا رک ٥ دنلبا مور رکا یدیا رکج هنب ربارب نباکر
 مات وا لک عر نام دنفاتواب ی دنکه شو یا هاب و

 ندادٌشکربم او ناره ربمو ربکو ریفنص ناالک هت اق الم بولب روک



 ا

 تارخان وصخ ر دق ون تاهن هش ناز افآ و ها لاما

 یر هشرش عماوجو را هلی نالوا هدنودب نادنرلتاتسحو

 دناصفت یاراعو یرلن اخ نال وا هدرللون و ین هفیطا * هسر دمو

 شلوا تاتقوروح ام یلاعت رزان هکر اد دما نکا افو صتحوب

 هنت رابارس نو دب بویلوا نوصم ندودع دیکتق اع هل وا
 ریتکر وجا ريم هلي هناهب یلوزت هقعاص هش زانن توراب و
 ی دل وا هنابهب و تاع هنلوصو هناچر تجر تولک افا داهرف

 ۹۸5 هتس ی" تالذ ناکو هبلغ لاعت هزلافج ر

 نکیآ ه دنس هظفاح دن هلرازو " اخشاب نسخ ماد اخزب زو

 لخاد هشکلتاززو هدکد لک هت داع هنا فتا تولوا لو ءرعم
 ی دنا تاوو هد غب: تولوا

 ما ۳ شفلوا تبدلت وید زوق بالف ۰ اشاب ۍلع رب زو
 ىە 4و قوا توش نفتی و ارخیال زنون اللن تما
 ناطاس ناخ یم | یت هللح كناشاب دم لب وط عظعا رب زو

 طخ نکیآ فرصتم هنو دب ب ونندنا د | زع ج وز هپ یدنک
 ه دکد شا تقزاغم قالطلا دعب هلیلابعو لها تولوا دراو قن رش

 هدرلاتا لوایتیدتالغا نیشاطو عانط كلود هلن اغفو دان رف

 الاو یدارولوا ر وک ذم ود هجطع هعق ور ه دقلخ نان

  قوخت ۇر و اة ەت رع كن اتطاش یسافد دی كنس هقلطم

 با اظ هنو دپ هنب یسیدنشکو یدتیا تافو نیدمک ناعز
 هدنشوزاو نو دن یدتا یافلاع عادو ه دنو دب یدلوا بولوا
 هع نلاعت هلا ةر ر دعقاو « دنرزوا هتشب رب یراخع

 وید نزیاپ هلفلوا ینسم دآ كترفا ۰ اشاپ بفسوب نزیاپربزو
 ندنرااغاو ن دنزادضکن دنن دل وا توضو یدا روهشم
 یرعکب یادیغوپ یسم دآ شما نیکنکد رکیی هکلبزوب شب



 لاغ نهرب هلبا ناب درن هپ اب قرف حد بو دا لصو هشزرپ رب
 نادتایقافنا با عو رارولوالخاد هب هعلق ځا ن دنس هګ رد

 لاب رب هدل اغ ز ام لوا EEN نسح لاک كت ازعو
 ریت ا

 عیقاو «دفرط کیا كلاغزام یز اغرب مان نصح اب ندم هی
 یی وط :هلتسیس هتس ید ب و دیکرب نر رللا هشب زا هص شاط
 هرکوب كم روک نیفیدلوا منام هلوخد هنن الاو رروس ندل اعزام

 بو دنا روز یرادقم یر و دقم كم رب بوبارط هپ وط نیشاب
 ردق هوطخ یکیا هلا رحایاعتهلبا ب وط لالا نزيد ەناش لحب هللا
 ندناو رولک تعسو هدان ز ندنراکدتسپا هلوخدو ر ولب ربآ ندنرب
 نیت ربع هدعوقولا ر دان حقوب زر دبا ف ب و دیا لوخد
 ؛یدیا هزوب نم ۀ هلق هکنوج اما ر دسق وجب لاوحا قج هلوا
 دارا یا لیس نچ ناجا مات ویی وا ۲
 ایک یوم ی ایشان هاتو زر ولوا شغا لب وطن هدوهب

 ینیدلوا قفوم كن ازغ و تاداع قراخ یک كنوب هدنفب رش نامز

 مرکو اس نالوا هده وح مو ردنو فا ناد دح تاحوتف

 هلب م زالم زویشپ ترد هج دل وا راوس ره ی دیعوبا هدم اس
 ماعنا ها هسک چ وا یکیا نوکل وا تلا هرات یب یدزبب یی
 یرغ ندنکدرب وان او تفم قماعزو راي نشورو .یدردنا

 یدر دنا ناسخ اخد هجا كيب جاقربویدتارب ج رخو هارجرخ
 بهجت هر وکه اخ ی دیدیا ضرع نلاح هک هی هوب و هی رهو
 جد تالر د نوجا تشعم بیسو یدز كنا ځیوزت هب هنسکر و

 كنشوراو نو دیو ی درونب دنا عارج هج وصحم بورب و

 یمایضدا را هل شعب هپ هسعلقاو یس هاش تو رابو یروس

 ران وپ و یس رک ورب و للق كدارفلب یوتسا و كراوتکسو



 و مس

 میسر لصالا یراخ ن دغا چک اشا رفعج مداخرب زو

 ا ه دهن هنغاڪس لوک ن نقل شاب ر یبرالکی دا مدآروالدو

 نالا ردشقعا رارغ هجا هزاسفکو ی دبا شلوا اولربم هدارتلب
 تفاطا 4 ودك لترا ودیتوصوت اشا رقعج هددارغلب وسا

 E ی درد رملبارظ دخ لر دنا د اب هللا
 قل هب را رکب را د هلا ترازو هدقدنلوا انب اددح ی هعلق ر ربت
 + یب ر وکو هش اتبلزقو یدنآ شلاق هنس هلتف اح هرزوا قلا
 ند لج ردشماشاآ هتک ی داسا ماکح نیکیدخآ تاهلاراشم

 ی داعسهناسا تودنامسا یتاخ نوجس یک اح ناتسج زوک یرب
 یوا نین زادرمم تد هت رکنا هر کس ودمر نوک
 تب ه دعب راد تک ووه یادو نت 4 اسب هک او

 فرصت هتل وق رو هرکص) دلی یکیارب بولوا بلاط هزبربت
 ۳ هلع لاعت هللا ذجر دتا اف لاع عادو نکا

 ْنادراتاوا لاو هتتلاا نود اتشاب یطصم رظن ال رپ زو
 كناشاب د مظعارپ زو "رداشاب طصم نالواقراعتو روهه
 نیس هعلق هر ورق نکا اولرمم هی هش ول یدا لغ وا یسع

Sapدرز موم بسا ها  

 کوک ناف ند یو دن ھن رب اشا ن السزا نکرولک هراوتکس
 . لی چۆا نوا یدلوا ربزو هد اخ میلس رضع هرکص یدبا
 لا نش د ةن رک | تول وا قرصتم هو دب نامز یرادقم
 كلو یادنا دععس ملص هرزوا كما كج توط ندسنیفرط

 ةیمض قابو عالق هجنز ها قی رط رر, هدنوفب یش نامز
 هدنززوا كن ام رح یو ند هلج ردینیلوایهاسش داب تالاع

 قرق ز دنتهامروک ما كف لوحا مشچ گس هعلق كف عقاو
 بدن و یکی ندابق نیجالزعقاو «ددشب رف ق دنخ یزاغ



 بیس ۳۵ سم

 عفر هلکذوب ندنورد یب هرطاطوا و ل دکع > نیس لرادقمی

 یاب قوت یزوس .ی.دیآر دبا لصت وید رابدروی لدا

 هد دص هن یدنلواراثک اراتخا ی هل فل وا هردان داتا

 رایدتا لاح لوقعماترب هب وب لاضموقلوا نوح 0 هدیا عوحر

 ویلراو هيد هيد هل راقاا شو بوط نشا آدم درج وک

 ندنرللا هلهج و رب رلبدرونکب وروس نیکد هنن اديه تآ ویلراوب

 بوری و نواز ويتر د یاد کک هرکص ی دلوا لباق قملآ

 یدشا نفد تب و دیا مط هنبدسج بولآ ندنرلا یی هلک
 هيلع لاتعت هللا ةجر

 اشا د حارج ثلاث ربزو و اشاب ےھاربا د ام اد یاثربز و

 بولو: تلا و یناثرپزو هدنسهعق و یکی للکب امهیلا راشم

 سیما :هرکصرلبدلوا لزورعم اعم هلبا اشاپ شوایس مظعا رب زو

 ءاتشنا ردشلوا مطع ارزو هدیناخ دم ناطلسیصع ید

 نوتلواداربا .هدنلشیرللاوح!یلاحت هللا

 هلا ترازو تدم ەر یدبا هاش داب داما د اشا لیلخر زو

 ی دتبا تاف و بولوا فرصتم هغلناد وق

 یدیش|جوزتیناطلس هرکص نداشاپ لیلخ  اشاپ رخ رب زو
 یدتا تافو الوزعم هدعب بوراو هرصم ه رکص

 نا دوق نامز قوح هليا ترازو . اغا نانس هداز هلافحربزو

 تز اغ نیس هرب رج هج كرافک لا نواه یاغعودو ر دشلوا

 شلوا مظعاربزویسنریا كننوک كنج هدنرفس هرکآ هدعب بودبا
 روت نع بولوا مظعا ربزو اشا : میهاربا هدنب نق تردا هن یدبا

 Seit ۳ هم هرکص یدبا شلوا لورعم

 9 یدلوا توف ندنرهق هدکد لک هرکبراید

 یدتباتافو بولوالوزمورپزو هعفدیکیا .. اشاپدجتولا وب ریزو



> 
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 هترمزب نیدزخیدلوا  دنرافب مش نامز یدنکی دی شمالوا

 هلبترمع تطاس س ومان ابضرف هکراید-ل وا مأتمو برطضم
 كرامو رلیدراو هنس هبت رم قلوا لاله رایدنکو لاحیر هرهز

 هنتلخ لولب بوحاص يخد نیشاب یرازوکه کلب بوجآ نیرلشاب
 OER تب کج Rig رلیدتا رل اعد د

 زوجا توف لح بجع هکر آ ید هر کبص راب رهو رلبدکح

 معدن هکند اغا رفعح هح وج یدا راردیا فست راهظا وید

 ندصاواصاوح هلعل وا نوا مرج لخادو صاوح

 موج هدقدلواحرط هرشط هدبن ادم ناطاس سولجی دما

 هل یغلوا ییاسنا اعون هیاش اب دج ال ال مظعا ر نورم یو

 نوکلوا, ر دنلوا نعوعس» ن دنا یدبا شا ایلا,هنس هنابس
 ر هدنزاس لا ما رلیدتبا ل وخد .همزنحم مرح هک ی سنربا و

 هت ر رپ و رلبدنر ونک راراک نی ریشو رلکعحمو رز « دنن اوخو
 داتعم هکرلبدستبا قوشو ترسم راه او قوذ و افص

 راو تصخ ر هم الکی دبا نوزفآ هبنره هت ن بنرانوبابه
 د ی ھ دکار اتخا یب یرب ندرات وا

 هد رکن ډنښیا نیراقد لوا برطضم ن دنعضو بدا یب چاق رب
 هن رلک دتارانا نوسلوآ نیکیعزک ادعا هشه كدا شعتود هع
 مدنا شمچ ارادبقمرب ر دج ٠ دنگیدید ردرلم دان ن الآ

 کو دع دشآ هکیدر دی ناجح و «دنورد ر دن امز چاقرب ام

 ندلارق هک ی د هاش ی دلک یب ارح قللس کاددبیلارق څ
 ب هيس هده یلغ وا یشا دن رق ر ډ بسا ه دن و ادع

 هود ردلکد ر دیا نارود هرزوا دا رم قفو نامزره كلف دال

 یلاعت هلآ ءش نا مدردیا فوخ ندکعشریا هسنخررب ندری رب
 را ی یدنک چار لکد نها دعا هن لدتا عفدد هلکنوب ۱



 ست تب

 د REE یدلوا روم ام وا هکر صحت

 ود رد ز واڪ ند هكا كوئ كس ناصمت نالک مزال هب هضاع

 دک او دندش هبل اځ ره و یدنلاص را ها هرایت باب راو هیاناعر

 بش درخت ید یحاوم لوق هدانا ول ىدا ا

 ترد جوا ندتفلخ كولب ةلكعا اضتقا كلر و ند «رهاع

 لالتسخا ن دبا قرطن هلاع و رابذلک هن واسه ناوبد مدا كب

 رابدید ز رغشسا نیشاب كناز را هفولعر لاو داسف كایکب راک

 بتاج ئل وا لیفم ی دنیا اتم زرکسیضاق و ارزو دت رھ
 كن رو ن نر و ةس ر رون دا دار هه هسا ندتتطاس

 ند هش رخ ماو یدلوارداص یامرف ندا ضالخ نیشا

 قانا ها یس هش اط لوف ی دل وط ناود هحناس هلا ز هسک

 نمشاشدات ولئدامس و زر هدا لتقف هسر وشیاب م توصات

 نی رال وق یخدژپ هس ریا خج توج ۶ نادنرل وف هلج

 یسک هبال یی رط یلع ییکو بد سا هاشداب تر ا عج 9

 هل و رلبدتا هداعا ت تامصف كلان یشح وم مالکو ا رصت

 راءدروتک هساپس نادیم كر دی بوربذلاق ن دن ارزوراحانوراخ
 مظعاریزو هدعب ۹۹۷ هنس ق كلذ ناکو رلیدسک نشان و
 یییدلوا نت ید ی دنفا دوم دنم درد وند رادزفد نقاب

 هنفحات نوخ ندیفس شی ر هاگ یو بلطو بورافیح ندر

 هسک را نمان ن دن ربغو ندهاس الصا يدر دلا هدولآ

 یت ازا تانک ری کلا ا نوسعاوالج هض ع اضع ی دنغوب

 بو دیا باکنرایت اق ن و2ا نوسلنید شعا لکد دوصقم
 ههاشداب ولتداعس چک واس هلخ ادم ه شام وب دن کت دنکو

 ولتداعس اما ی دلنا زاسشخا قیحو مطو ود نوسلک دامعار

 نیکد هنوکلوا هد هيلع تلود هکهدبحلاوت عض و وب هاش دا



 ۱ طب 6 بن

 6 | هلک الا وید ر دلک د یلاخ ند هز هد اط) ییبحاصم

 عال یس هل وغم نازوا نالا سفن ی دلرپ و,تصخز ید
 قوب قلف ر دیا تکرحب هن اعدنو هن که قوچ نیس هنیطا و
 ظوطح تاغ قصل وا یروظنم كلهاشداب ولتداعس یکیدیا مدآ

 رکماظع دادحا, ی ددا بحاصم هاکب و هاک تولوا

 یبد ر د شکه رک هض ع نکا ی رایکب زاکب یی معدود اهز
 رب زو هدنیخ وا یدل وا بلاط هکم ربک هض صع مادقم ندارزو

 كهللا یوم نارمریم .یدبا هحوتم دنهفرپ ربتراشاب ناجا
 نیروم|نالکم زال كنبدنکه لکمروکن نيني ها فما روح

E۱۳ ارش  

 هصاخ رپ بس ادعام ن دنوو ی.دیلا تصحر هنبیبمرک

 ابا هوجو هبجنرب یب رقت پولب رپ دتبا جو زت هلیرب ن دنرلقل هطوا
 هروما می بویلوا عناق هپ هبترحوب رو نم اما. ی دلوب دادزا

 را رهسعیضاق و مطعا رب زو افلطم و ی دل وا ر دیا هلخ | دم

 یراروب نم ب ودا هنارا نیفالخ كني دنا ضع رازادرتفدو
 دامادو ی دلک ندرصم هک اش اپ میهاربا ی دلوار ډا تیذکت

 هب دبن رحوب هلیس هس زب نسح رود نعیسیدنکی دلوا یهاشداب

 هتوادع یرلتبحم و لیدبت هق ابقش یرلقافو نکیآ شلوا لصاو
 نورقم هل التخا هبن رعرب نوپامه کس هدابتت وب پولو! لپ وج

 هي هني زخ نکیارهاظ ئ اتقن راب دلوي ترد هڅارب هکیدلوا
 ندنر اغا قاحواو ندنقلخ لولب رابدر وخد هبجاومو رایدلآ
 ناعفدلاب راډ ر دیلیصح یکیرلکپ لب ییا هست مزانال وس
 نواه هکسراعساو خرو یدلنوصز هعقر هن واھ باکر
 اب وش یدلات ندشعدو دادقلخ دک,دراو هب سن حرب هلسس

 یک کب هرخ الا راب دید یدک ی لک لالتخارب هب یهاشداب كلام



 ل اخت هللآ هتجر

 یزادس كزوفغح هاش اب هدنرفس راوشکس"" اشا رفع زو

 هباشم یطخ هی رلف رش طخ كه اش دا وانداعس نح یا

 زرو د تاق ولا دع و « رانا طضاو فعض ناز هلفلوآ

 نواه ظخ نا زا هلا یدد باوص كم وخر مظدا

 ران و نټعم همظعا رز ز و هد زارنسا مکو یدرازان بلا راشم

 ظاوظح مات ندب اكر خت ققاوم هتس اضار هدننل وا ةا وا

 یرصکی نقل یب وق یدیا شدی داماد هرکض بزلوا
 قب رخرب كلوب اتسا دبن اخ ملتیصع نکیا شل وا یساغا
 شکل وا لر هژلدتس یدنعن و ماعغا م دع كنن رصکب + نزطع

 یدلوارپ زو هدعب بولو نارسرم هتلبآ مور ءرکص یا

 ناسفط زو زوقط ی دنا وللود راقو تاز کاخ تباغ

 هبلع اعل هللا هج ری دلىا لاعتا رد زا روت هد رات ښت ۱

 یدآ لص الا یم زا اش اب درب زو لوتفف ن ارت رم

 كکباتیف یلغوا نیشب نالوا «دّساقم لک دا شا هدقلص افوظو

 ربم هلکعیا لصاح ییلک تراهم ه دهلی افوط و لختاد هتن الع
 من هشاناده یکیدتا ی دما ههاش داب ولنداصس روت نم

 ناوح هدارهش ید هاشداب ولئداعس یدلبا لاسرا بو كنا

 لاسرا هرانا هلغلوا لئاع هزاکش و دّیص دن وان یاعش تنم

 هدراهتشا وند دجخ هرف هدرادقعلاع هدا هش تم دخرابدروس

 یدلوا یشان ی اغوط هدق دوا رسم تتطان هرکص ی دا

 نادنا رنکر وخ ا ری ندا یٹاب یج رقاح دق دقیچ رشط

 هک شاپ هاربا بولوا یکی رلکب لیاموز ندنا سانا یرمکت
 هست رب یر قل نح یدلوا ولت هرنصم تولوا دخان هر اظل

 اعوت یربغ ن دنغل دایص هسل وا هلس هد زاکشنو دیصا تو دنا



 س. تم

 مات ول وصال یوتاب ی ف الل قالی ژو
 یا یزنهگر دارب ك اشا ورسخلد ر زو رادندفورعم لست

 سمغ لااوحا لصق و 2د و اھو

 ةدوح رم ناو ناطلس ور دنع أ ر و ن ه داخ ن الس
 2995 2 میان رتعع كعب ر دشت وا صاخ سارترس لب قلا

 خفا هما ی هزون نه درب نحو بولوآ رادرس هتک سو رق

 یاو الا با و ناورش و ی دل وا زادرس هم هرکص ز دشا

 ار دل یار عطر بو با خش بر ا قطرافو سلفو
 كح هذک ذلک هش ز زوآ هلا ناوآرفرکسع ناخ ق اھ وت

 یزاغو دهاعر ردشعا روهقمو مرهتم ه رکص ن دهظع

 حاضر رايس ی اتصلو تارخو رافو بحاضو نیتسو
 هد دبصق م ان نوغلبا و ه دم وکار د ةلتجت ی دنا تلود

 عماوجردهقا و هدش رشرک ماشهبصق مان هرظامو هدف رش ماشو

 نوکر هکر ولو! لقت ردن دنرخ رات |یسهفیط) تاراعویمهش مش

 نوح نفدع هب یدنکو زراو هاب ز یراصنا بولآ ترضخ

 وری و نیس ها تو ا رازات هلیسبلونم لاسایفو رولوب لحرب

 کز هداز اغا داهرفر دیک کلش هل ز ورس و طاتت ماو
 تالئوکق ّ نوا ه ةتیخاضم ءان ۲ هلا رانآ ی دا یرالغوآ یوا

 زار ودر نا بط# يا ه ید رلنآ رڌ یدنلاف رع رگ
 طاخ ز دشمانوب منشا هو زر دآ هیلست نادنزو راکنا

 ز ول وا ی وکی کد نوا هکناسمه راربد یدلوآ ر دنا مالک ۱

 ناسخ توخ تمالع ه ددنکن کیا لاسو غاضه دنس ےک ات

 ځور ملسد ز یکی یدلک هتارسور تام هلا هل ر دنا

 ٩۸۸ هنس یافو ی دا شا روا ن دج ئر نینس ر دا

 یدل وا عق او ه انتتنوکی # نیر کب کتی زخ الا یداج



Eبال  

 یدل وا بلاط ه دغافت بوند ن جا ید جوا ندرارب زو

 شښوایس رارکت ترازو یدل وا دعا قم هدا یناذ لاع كرو
 ر دشا انب فی رش عماج هدلوبن اتسا ی دنلوا تیابنع هیاشاب

 هيلع یلاعت هللا هجر ردراو ید یتاربخ ضعب و

 لټ اعرب اما لصالا ید وارا , اشا د هرف مظع ارزو

 یت ولپخا و دراعو و دن بحایصو ر اکر »رپ و نکو

 جک رلکب-یلیا مور ۰ دب یس اقا یرهگ ن د قل روخآ یم

 یدلوارا دیس هم هرکص ن د اشا نامع بولوارب زوو
 ام احلا را هلق ضمب مست هعلق زیربت هد هس یکلواو

 نسسهرخذ كع الق ن اوا عت یاد بم زد ملک پیاو

 هد هنس یعکلا بو دیا سیب د تاک او

 یش ادن یف بو دیے هلبا م هایشو ی دنیا ےق یت اہ او ھک
 SA aR هن اتسا هلیقب رط نهر ییازرم ردیح یلغوا

 بول وا ل و زعم ةرکص یدلوا یظعا رب زو هن رپ اشاپ ناتسو
 یدل وا مافی اق هدقدل وا رادرس دبسورکنا اشاپ ناس

 یدلوا یظعارپ زورارکت هلغلوا قو ن اخ دم سولج هدنیحلوا
 بولک اش اپ نانس نکبا شلوا رادرس هنرزوا قاع ان ۳

 بفیرشما هنلتفو یدل وا را رو مظعارپز ر و مه

 تدمر ب ولکه د اعس < هن اتسا یدل وا یدل ر دنو ی

 یل TY هغل وا ه بْذس دعا هرکص ن دکد نیا [فتخا

 تودیا یس هنندوح و ء انشا لا زا لع اشا ناچ نكلو

 بو روتوک هب هلفیدب ندشتت هجابیشابیباتسوب تبقاع نوکر

 هلع ییاعت هللا هج ری بدلنا: لتف ه دعب

 ( لصاو هنب زدص قامظعا ر زو )
 . اد دین کد مارکء ارزو نایلوا )



 تی ۱

 نیسازح كناخ ندا نایفطو نایصع یدلک هء رقو هب هنک
 ةدئماعم یار زو هتفهر و یدلک هد اعس هناتسا بور و

 هدلوب اتسا قحا یا | ییارب و یدلوا مظعارب ر و نکیآ دعاق

 عججرکسع» دینومطسق بر لاو هداتش ماا زونه بو دا ترازو

 ا ةعلقرب و یدلبا حس یر مت بورآو هدرا هد لوا بو دا
 ا ىدلىا نارعم رەخ ییاشان رفعخ مداح رب زو بو دلا

 ۱ هيلع لاعت هللا ةجر یدلبا لاقتا هن اجر تجر

 یال داخ میل سولح اشا خسته ما مطعا رب زو

 ا رخ هرات ادا نر یا
 هج وت قلا رتصم لس یرادنوراصحا تامزاولو نامه

 "قلا راشم اما زلدمآزوکییالوترایدتارانک | لح یدشوا

 هلماک شل شب قاتصنا و لدٌع هحوزب ید راز هضم نوج
 هد ةاتسآ رک ی درد ووا نفالتا ةكدشا تفوگحرب

 لوا ماقم اق ه دقدلوارادرمساشاب نا ه دعت یدلوار ژو

 ید تک ین طار رو دک کی یافو اا ناغع

 تغوکح هنا منهرب و لدع لاکو یدلروت دیلقتو هيج ون

 :هکدیا لمس درو هدنتم وکح می دم

 ابا تاب را ی د رالی وس ی رغ ندزوس رب هدتموکح هات
 یش نامه ینروپ ةت شان مازرآرارکت ون تر

 "هو باکلا سس دز ایدز ازوآ نیزوس ید بود م دن ازوا

 نا یدک تانا بصت یک نسخ كح وکه هارب یلح

 التو ضرع هعفدینار یادم وا هدعاسم نادیهاش داب

 او ماتم یر کا بصن مرب نالوا مزال کس تگ دنا
 نواععو نام ه دتم افتسا اکب قهل وا رداص ید رس نامرف

 ۳و ی ورفم و نا و رک دخت ناتو



۱ 

 یدیارریدر دکلام هيا یو ندنلام
 ملس ناطاس هلروففمو موحيم . اشاب شواپس مظعاریزو
 يب وجو بوح كن رلترمضح نارفغااو مج را هلعناځ

 هرکصنبق دلوا رک ر وخ[ رمو یشاب یجویق شاب هرکص بولوا
 هنس هنر ترازو هرکص یسکب رلکب یلیامور م دعب یساغای رک
 جابو یدلوامظعارپ زو ادتبا هن رب اشا , ناتس بولوب لوصو

 اوو نکیآ دعافتم هرکصندقدلوا مطا رب ز زو هعفد چ وا

 يقحاماو لیامریغ هیاسرا لبدتعم ی اوحالصالا يداورخ ېدتا
 ی دبا تل ود بحاصرب لباق هزوس

 رومدزا موج . اشاپ روم دزا نبا شاپ ناّنع ماری زو
 نردنسا اه هسک ارخ ةدرصم هلارانمو ردیلغوا كن ابشاب

 هنهف نمدو وډ ر دن و ندعو نم اشا نایلسرب زوو یکدا

 ر ذو یکیدرک لیپ هبا ینآ هنس هدرشاب كهیلا راشم نکر دیک
 ءافلخ ید یس «دلاو ر دشعا قبس هدنن اون كهیلا یعوم
 نوا هلا راشم ريزو .ي دبا هفیفع هلاصرپ ندالسن هیسابع
 هدعب یدبا شلوا یساغا الولب هد صم نکبآ هی اب زوقط
 هرکص یدربا .هنس هنر حالا ریما بوئلوا قا یا هرصم ءازجا

 یکیدستنا حیساب اب ی دنا شلوا غلاب هشب یمرکب ینس زونه
 هنکلم نچ هعفد یکیا رب هدعب یییل وا ناربمربم هنتلابا شبح

 یوتسم كنهرف دب ةر نال وا به ذم ید زو كل رهطم
 كراروب نم يلاعت هنا ةناتعب ی دنلق , لاو هب هرو نم تلابا هلءلوا

 هراس هعفد جار و ید ا صیلخ یک تله ندندب

 ی دلوا لاو يخد مرکب راد هرکصندقدلوا ناربمربم هپ هرصب و
 روی هکیاوبالا باب ندنا ی دیلاق «دناورش هلبا ترازو ِتقاع
 ن دقاق تش د ء دعب بولوا قفوم هنعف ردفورعم هلکید وق

 مت



 ۱ سنا ام

 ییلیا بیصننج ن دبن اف تاودینیپنکو بی رق یر دقم لمبا
 تکرح هرزوا تفصن و تلا دخ ل اک یدیا شل وا یولعم
 ییدتکیتالماو ی دا تبغر ولیم هرایشترا,اعط» تويدا

 هان ضررها مزکملالکد شا تازو یآ تزد یقه قیر
 ب هلال ی . ی دلبا لاصتا هقح راوچ | هلنیبس

 ا اا .لشاب:نیاتس هچ وق: مظعاارب ذو
 ة دنس دعقو 2راا ها نچ ید یک زی ورم را

 لدو یدعا بیعت ی هدارهش نیا یسیکب رلکب مور را

 یزتهکر دار تاناشاپ سابا نانلوا,لتق هبا ی: یدریو محو

 یکبلحوماشو بما یبا ئز سوما ددا كن شاپ دون و
 ندعو نیو: یدل ولرپ زو هرکصن دناوصو هّیصانم هدب کز
 ی.دلوا مظعا رپ زو نکبآوادرین,هخ ه ادعب ی دلر دنوکه بهت
 ید, دید د د شپو راب الط یود: مظعا رازو ۵ هعفذ .شدب هاو

 نم هدا ان ےلس صع بول وا را بعشدرتصد رک اینچ نادیہ

 هب هریب نخ كلام تاحوتف هدسنلرادزمس داولا قلخو سوتو
 رادرس هنگ دعب .ێدتنا تدوگدافلازورمص هلغلوا قفوم

 ةواوهبپ نکللو :یدلوا ید مظعا روه کہا هدق سل وا

 رب زو راکت یدلوا لوزعغوتد ی مر چپ شاو یدلک ی دراو
 مرتسبه دهن یکل واوآی.دلوا رادرعس ةشوزکنا بولوا یطعا
 هدنس هی هه ضد نسب کیا بواذنا حن زر دعلخ هطالوب و

 نرل مخلق نینرا هوا اباو تاتو قناب و بوزوب یروپاط نالوا
 نکیلو ابنولوا رایت هنیدزوا قاع قالغا راکت ی دچا جت
 ها باش نا یلدا كغ رب ره مکن ېه تا ترو وع ام رهنم
 فال شوزرف دوخو نیب .دوحرب ,ر دفخب هل وا دارا هدنلع یاد

 ترک قسلخ قدی! سو نجوم ن نام رد و



 و

 نحس رول وب: هلل دج* قخ تان رولوا هلب هلم! زدوب یئروص
 تیاهد هننداشراو فلع) * قوح یاده هزب کز اد مسا * قلور

 لهلهم شعلوا تیاعز هکاشحا تعنصنکیشُملوا مت وید *قوب

 ناز وپ کتب رهن هرتوا بولما گز چوک هرم

 رونلوا مهف هوا شل دنوکنوجما نات | یزپ ابلاغ بولب زان
 هنک اردا هبفخ زومر هلوقموب هلسس لاوحا ک توپ لاغشا جازت

 هتنایص ن دقاطیال ام فیلکت یز ر دشمالاف تقاطو تردق
 هنع نع دوعسااونارمقلا هتک ۰ - نس هروب ته

 س ئدنلوا روک ذم لهله ٤ هلیسح یساضتقا لع ن وخ
 یتعم وب هج رک ا شعا هن یرلف رش ماسهبا كن التف ترضح
 یداربا « دلو حد هسعو حاتحا هنحاضتا ندشنرهش لاک

 مان لهلهم ندب ع هاسدکف هکوب مالک هصالخ ی دتنا اضتقا

 قعلواررقم یلتق رولوا راتفرک هنس هحصبیسو دعرب لضاف اشرب
 هر دشالوا هنس هربتمهیارصموب هکر ولد تبضو هتسودعلوا
 ناک نون ارد لاک یس هر ثم( اا نا یا تانتاب)

 هالن اق لبتف ) هجبسح مالکق ایس یاضتفم یسنات كعارصم وب
 رربدتا ذخا هتقولا رب یخ مرا )کا ده

 کد عا تناصا « دن ارف نوت اح «رکصن ةبعتتو شن

 رولوا رها یک دتا لق ییهلهم فب رخو
 ( وخ هدنرکذ يرامظعارب زو نالوا « دنران واهه د هع)

 وربذدین اخ ناهد هع یب وط یاش اب د لیلج مطعارب زو
 نالوا هدنن اخ نانی د هع یس هجرت ید مظعا ریز و

 ر دشا رو رح هرزوا لیصفت هلتکلس م 12 ءارژو

 قسس للاوحا لاجا ید كرل توب اش اب دجا م,طداربز و

 هک اب وک یدسلوا مظعارپ زو ثب 1 ن رات دی مال



 * هاکان هل احو نڪ روک

 * هاش یدلا نانح خاب مزع
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 + نان اھ ا وا نارا
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 صخ و  .صح ۱

 ن دنلدف هد هیع السا تا و دادتبا مدلی وس ندنز وب هفیطل و
 ۳9 دین و نب دل اخ زکک و دنر هلا قمل وا
 دنصخ هدهنع یاسعت هللا یضز ن ام ترضح تف الخ

 ترشا ییا هجو نوچ ۴ لوح د هب هقیلحخ روضح" مدنقم
 ناالا تولز وادتا ه د هم السا تلود و یکودرب و

 هد راوت بو تب ا لار کام الک یو داوباشتر |

 ك زان | و شالمک ه نقی رط زکدخج یخ دسر دحیصم
 ی دلوا لعفث تب اغ م دب د نیسشعا ارجا نیس هئس تنس

 یدیدیلاع نیسرولب قوج شوخو یدلاص نیشاب ب وروطزارو
 یک رک اوا چن كن ابشان یسجش)

 زا تنو ده افلتلا انب انش دان جنو اك انشاب فمش
 شم ربا هنفرش قلث اتعمه هدر اکنو دیصیژک او یدنا شلوا

 یدبا شلوب هب ذاک ت رهش ر دق وب ن دبس لوا و یدیا
 هک رادادیما هس ر ووا لیضفت رادعمرب ن دنعاضوا و لاوحا

 ی رشمولاباالیراوداو عاضوا روب نه هلوا رو ذعم رع رکا
 هک رهشو كلام انيل هعلع هن اعدن یه ذمو در ایصصع

 یدنصق هماهدا هدنعالکو كم هدتاغو كلاس هب هزواح

 یس هب رعش ٌهقیلس یدیادوحورب قویدیفت هباداو ضرع قوح

 من هباقو رب ی دیا نی رفن لباق هلذک هنو نیس قيال هن سد
 شمردشا اضما هبوح رح دودولا هجر هيلع دوعسلا وا شعا

 نال وا هلیطخ ی دسنک هلینیع ر درا و ی راد قم تس ز ویشب

 هدا لال درن هدلوبن اتسا ردطوضم ها دند كزنقح وب هک نیس همن
 هنفرشیرلق ریش یاضماكموح رف یدنفادوعسلاوباو مدروک

 ردغولعم یس هیتر خد نادنتوق مدلاهب ها قرق نولوا بلاط
 هنر رلترضح دلو ن دلاخ یس هل سلسو یلاوحا لیصفت كن دنک



 بسم 64 بس

 رها نیز روا هکناوچ ی اد ئدر دنوک زس ھن

 ووا وچ نوک ن یک ةج اض وند ردننلررو هرجا تما زوزاج
 پوروس منوی+تغااو ېډراو هنر ضب رسوا لع یدک
 .مدید همردنب وک هتتشآ لزعیب و همر دنب وس معاچواآمدراؤلا
 ,رهاظ,ل درب و دوخت, قواعو تم اع از ی دل وا هاب هکرلبدروی

 یهللاوقول مدیدر دشلرب و هر +1 قوا دو عات ده ھا ع اطا

 نیه دیک كلغوا تکیتیکیا كنس تل اهت دون د سوکر او

 مادحبا فاصن) زیا رذاک ی کل نست ورهوب مالآ كلام ز دقوب ید
 یطاوب, هدرصعوب نوسنلوا فاصن ای دید مدر دنوک ك قی هجا

 هرب وراضوع هلا تنج بو دنیا تجر قب رغ یلاعتقح یڑاور د
 (یو در دلا تا وشر ادا ه روقعما اشاد تلت اشا یلعش)

 هلکن ول نیدتل واک و و مد دلا اشک را هه اش د اب اشا یش

 هدعلخ نال یکی ردد: ملت لا نم. افت اول دلج ال زق

Dapشیپ اشیا: یالک وب  

 دن موج یه ید اد او راو هک

 هک مدیا و دنصاخ تولجب كاش ا ین ناوکرب هکر اتم زاب

 خب سیم, بیک, شاق داخ نها وارو اتهام

 تو به دما نی یجوق با دم و ی دنکهلارو نسو

 هراخ ؤا م زرنا لل نت ال نماد وإ جل لزق

 كج هارر نوپوس نیغ اجوا ر لنا یخ دنپ یک ی اقا دی وقف وص

 ی دلوا بت یم ایک ئچ وف یدندمدتآ بد رهف اقرب

 نوتا كس خرق د قحب م دردن داد هب است را یا. ډاډ هه و هنو

 اجشترا تی هزک ون اوت مد دات وین دا هلو

 یدد زل ی ت ابث یراتلود هلیااشتر اورناواع ران نادقلا

 یدک دع رطاخ ید ا ید زا ایهظارورینو حرف تل :عو
 بس و ےس



 ۱ ته

 یراتماعز کال دفنا کب زوب سشنکیا كن فا نانس هلیسادخک اشاپ
 رایدت | قاتلا هنوبامهصاوخ ويد رثوط ها كوب رمشبللا رقرق
 یمزکب یر ندرانوب و رابدردستا يا كعارود ندنم دخو
 هن واه صاوخ بولا نیراتماعز هلهحبو لوا كن, رلب رقم ترد

 ندنماعز و راجو ندنصاوخ نالوا لصاح یب هش رپ و رایدن اق
 نوسروکی دل وا یلج سپ وآ رادزف د راد سا سا كلتربو

 قعلوا هشت وسنم یدنکت ناهآ نالوا هش راب رقم هاش داب

 اما یدا لک ا نداعاو هلاک اد ودر دن شوخ

 رفت یس د تک الصا ی درونل وا تناها هبت رع وب موخه
 ید ردنا تک رح هززوا یساض ر كهاشداب ماد و یدزاسلا

 یراوطاوعاضواویت ادو تبالص كخورفیب عورد كنسادعاو

 هر یدنک هنلوا قالع ههاشداح ولتداعس هکر ان ره. ی دنا تلود

 -. یدزولوا رهاظ ندنرلن واه خاضوا یرلتم ادن هباقج نالوا

 ` (رد «دنرک ذ تج و نطل كعوح هاش اپ سی وا)

 زادزتیفد شاب یلنا نو دن ه دق دنلوا لتق موحح اشا یطصم
 فنا اصمت ر راق وب یدلرب و هیاشان سن وا هبلایوم نالوا
 قلاخ ما قافت رده دهرطاخ یکباوخ للاخ اما م دیاریغص
 توف ةادحاو ةسعف د مشا دنرقزوآ شارت یکیا هللا تومو تابح

 یزاع تل ها كس قلا نوا د كت رب یماعز كثب رب یدلوا
 تم اغزو رراو هاشان سیوا موح رح مردن یدنلوا لولح

 سی وا ررب و هر اج شورغ زویشبكت جواو رزاولا نوجیارایو
tlردشلوا ومس قداس كموح رح ردنا ناسحا عاد  

 مکیدریو هلع یسش اکو لب رایج وف اشا دب کل وا
 تداعس بحاص و یدک شّلکوب هقی رح جاقرب یر هسک
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 اتش ایت ج راد ر وس تبع ر هل زا هعقر كقلخ ڻادھرب

 شا عظب « هوان رب هدنوععم وولد ززا هاش ردیا ن ر اکش دعفر

 کلب کام , هب دقت هفب رش عماجاب هقب دل وا ناوسره یدبا

 باوج هنو لبا قفوقوا هن ئدلوا ر ولئوص هعقر كبي مشکی
 نکعوب تبقاع یدل وا تیلباق هغاوب نیاعصا هکلب نکم كمبو
 ی.دار دنسکهش رطوب و یدز دنا یر ید ند زعدادحا هساوا

 هل وش راید تا سضح هزولاهطخ نراشهدو دادو رلىدروب

 طخ یرایضاق راک یدل اق ند رانبتعا ماکخا رماوا هکیدل وا

 نویا طوخ اقلطم هک هن امزوب یدلشاب هکعدرونکف ی رمش
 قاغا ید زعازوطخ ید هنن رطاخ كفلخو =P یک دن

 كنلخ سی وا رادزنفد ليس الا ےظعا ردص هدانا وب

 یدر دتنا نامرف كشیتفت بو دناض عك ایک اؤ تایعلب صعب

 طخ هنعف د یکی کیدنتیا روهط داوم صعب ف یل وا ترشابم

 كفلرادرتفد یناقش.هرکصندنوک جاقرب و یدلوا دراوفبرمش

 شاب بولو! لزع :یدنفا هداز الالنیدغ ارو مم یا کیا رندر و
 رراو هوای باکر یزک اذت لضتم هرکی یدلرب و قارادرفد

 یضاقیدلوارولم رب و هلیصیتمت كنا بصانمضعب و :یدلوارولک

 یراقلیضاق تو راق اعسیرلکل یکی راکب یخد هلیصی کا هداز

 یدل وا باب متف ندر هتجنرب نکیارب وق لصح یدل رو
 ینارقا هدمزکو اج هکم وح اش اب یطصمر زو هدنو دو

 هلذلوا یب هدارع كمظعا رب زو يبيا تلود بحاصرب مو دعم

 روخآرم هلیس هن اهب یلوزن هقعاص هنتوراب و هنب رایارمس نو دب
 جد هلجنوب و ؛یدلربدتا لتق بولر دنوک غا داهرفربک

 نو فی اشن هدنبب هباثم یار توط یزوکر روکرب دعا افتکآ

 ورسخو رابدت | دلبلا نع نیسب دنک و يلام ناد لک



 ی و هم

 ان اشلاع ءاتتشداب هلکع لیزت ندبصابتم«ن ال وا یم هیاپ و
 هدنویاه قاصس زونه بویلوا هرزوا نما ن دیدنکی رلب رقم
 دمو یدبار زالوا ناخ ن دن اک قلعت هتم نو حدق نکیا

 قران وبا شولح كه الش ذاب ولت د اعس نکیآ هدنایحاشا

 ندیهاشدان هاکردهلبا هناهب ررب یز ر رهارب ز یدزریدز نتسا

 ار دار رقم یە زوک ق وج د زها قدا ن اتسآ :یزبو ییسمروس

 رت هک اشا نمی وا ند هلچل یب ئ دا لر دیار اسکیناراهظا وبد

 انا هرن راټرضح هدارهشولت د اع نوکرب نکیا یسضاق
 دیا كرش كرترب دچ رک او زر و لا نرش قلنانعمه هدراکش
 ناک وک كن هد ارهش بانج هال واربخ-ن دکولم تادا نکل
 راد هلکعات اف و یرل رادزرفد هداننا لوا قاتا رز کح

 دزیدرب وا هپ ی دنک نی رلقلرادرتفد بودیا ضرع هنب راراوکرزب
 ني هراس هلغمالوا هرزوا نماهدایز ند هلت :هیلا زاشم ییعب

 هلتساقلا اتش ان دمج هدهار ءاننا نکرولک هواه س ولج هلا
 كناشاب دعو رلرولا نرانواه دهعت ةغمالوا ر ذعرب هرلبدنک
 هرکی راوکرزت زدن اشاد: یم هلغل وا یراهولغم یدیا هدنفالخ

 ندلاعلاوخ اروقو رمن رب ر دشلوابحاصم هرکی رادتعلاع ذلو
 لک داتسا ه دقلیجن اغوط اصوصخ ر ادکماو هدید روماو رادربخ
 تاغ یسلوا هلت دشن دلو وب فح وت هر اکش و دیص راد هادنماقم

 رلیدت ونک ی دنا« دس ولج نیح هلکعا انقلاویدر ذدبساتم

 رب زو ییبط ید كن هداز یضاف نال وا یرکسعیضاق لا موز
 ولت اد اصس هک | عفت لصتم هل دل وا هدززآ نادهلا"ییوم

 یذتکأ یدک و رلبا 2 همروس د اع اهر ز و ههاش دان

 ردراو ی دساف ض خر ؛هستسلا:شلمآ نتوشرا ءر دین اقلعتف
 نادلجا لوا یدبا رللکد للاخ ن دت نی رافت رش عبط وید



 ردیلاو یکم كنو ذاج رب لکد لاش و نس:یایضتقه هکرایداپپ
 بوس هل اطلسیکصاخ قلوا سکعتم هن اطلس ه دلاو لاوجا
 طب ریدرب و هپ چکش دن الا رلیشاوط یف یراوج ضمیب نالوا
 دلا و رابدتروتکی حد یراثلوا لخا د هئخاکنن ,تجف لارا هسک

 یدلزوج داوف یابض قمر دارم ردقعو ی دلوباو یدنلن

 تبغ و ر دیقل وا هب یرمست و یراوج هزرکصندنا یدل زودو

 رولتاص هنوتلا كی دزد رچوا هب راج یلنوتلا زوپکیا هکرلیدتیا
 بو دیا ثریا هن انم ضرم عابج تانک, ت بقاع اما .یدلوا
 یدلواثعاب هش راف رشا دوخ و ءاتفا

 تان او روک د ن الکهدوحو زد هدنرک د یرراداخاو دالوا

 زوفط نوا «دنرات اف و نیح نامه دزواج ن.دسابیقو دح

 هیادهش "هرهز هست وم ین اع نوک او نوت اق يز هدارهش
 یراکدتنا جی وزت هیاش اپ میهاربا ندنانا و رددسشل وا قطع

 هم اف نلی زب دشبا جؤ زت هیاش اپ لیلخ و:ن دن اطلس شی ام
 لززپ تخ د یتا ی کب ه.دنرات اف و نیح یری ندن اطاس
 هکیدلاق قسجنا شب ترد ند جوب ی دنا شلاق یزرتهکو
 هب اغا دش لاب وط یاب یج وق و هیاشاب دوادوو هیاتیش | شام

 یدیاراشهرب و نیررب
 (تاثداوح ن ال وا عقاو هرکصن دنوباسهسولخ)
 ( رد دنرک ذ تاعقاو ضعب قلعتم همطار دضو)

 هل ر وسغغمو موح ام دقم لی وط یادشاب دم مظعا و دص
 اغا داهرف و اغا رع ن دنرلاعا كدب رار مج ناخ لس ناطاب

 هکلب رو6 ن دنشاود رد هلبا هناسهب ضعب نیراپ رقم نامان
 نیسح شاو اغا ضءب و نو دا رود حد ندراسهتسم تابح

 وغو لذت هکلب بوی هش هره هیراقیرظ درانولج



 فو

 نیسالا راو عاتروارب و لروط راقیج هی ىللا كئکد نوح رردا

 نالک هتوعد یب نوکره هدقذناوا لاوس ینانرواربد روا کا
 ار دب نصن مد روتوکن ب نس نکردسیکبولآ ماعفا ی اتسوب
 قلوا ىح كنا قصن ید تکتکد تکتکد نوک و رول آ نادعلا یوبد

 نناضحلا بو دبآ طح ند هقیطأو هاتسلاع هاشدأب د سد رولکمزال

 كعب نم ۰ یکن رد دادو كولا اتوب و فیعضت

 قسنو هکزوررهو زرروس هنت هکماما عضو لد وب ةرا هرس *

 بوقلاق ها-تلود صعلا ةولص ءادا دنعب ید ردنا راذگهرزوا

 نوصب قلاخ ساسو دج رازرهو ید ردیکهش زا هداسلاراد
 هدعلتسو دنزو یدربدیدک هسمب و ید نوک ب هک.دردبآ

 یران رهش هضاخ شارف لخاد.هدنرلمزنح مرح هکر لیدی هبت مخرب

 ندنلوا یدا ةدابز هاک صفات ن دق رف ه اکرلیکصاخ نالوا

 قاتا جقنط نالوا یتس «دلاوا ناخن دم ناشناس انک جاکر
 یز دل او و دنک نکل تب و دیا نازذک ی رلقب رش رع هل

 قا یی نم یفالخ اتش ران رفح نا طاس وای
 نکلو .یفنارولبق هضرع یراوح نوچ یزاوج ضعب لصتعو
 یاشاپ دج مظعا ر دص یزا ه ریشه نوکرب یدیا زا تبغر
 هد عاب ر هلا ناطلش ناخ یمسا نالوا یس هلال كلب وط

 "درک اب کیا هک نعي انته یب *رابهع یکیا نکیآ ةدافصو بش
 خون زای راد ةر ترو ها نان اوا نننلج اتو
 نبرالیمو تر هبنرع لاک كهاشد ات ولتداعس نوح یدر دتا

 ولتداعس ی در دنوکهب هرماع یاربس تو دنا هبه یدژوک

 وزرا قلآ ماک ن دنرالص و هنا م امت تبغ ز یخ د هاشداب
 یدم را هاش دوصعم كل وانو ی دغرب و لا دا رب تكحدنا

 یکیدپا كاتباوخ و تست هعفدوب نکیآ كالاخو تسج «دلحریغ



 ار

 ااو ژرادقعل امردب هلبا یمص دمناژیانادهو هشال اش

 لاج وخ ملل لاب میک نوا ی راف سنشزع:نیستش ناو
 دلاو هلبا بنس ل وا بوروبب ناسحا نیغ اس اسم :یدلوا

 هنن ,راونا تداعش ءاول بو دنا تقراقم هد دهان کن دنز دحام

 7 رای دل وا هن اور

 ولت ضا وب فقط ار نهی راو یک ایم
 خو لارموق یرانوم اطا نساح و یر و رباول زوک الا
 فراعو زی ز تباغ یا د او و عبط اما لاخلا طو هدمکتو

 هدنرزاعشا و تایاو فف اوو شاخ هنماهناو همالک حور و

 یرراب زرد مالکر هو لامن هدوصن بناح «دنزراوطاو عاضواو
 ر ا لوا یرلفیطا هقیلسو,لئاع هاب ا دوجو تدخ و

 نوجا مین هاو ہش هلخاوا لئاس و جاس ه دتیهانتمان

 یربصع ءارعش یدنا م دیداو لوارثک | یرال ز غ یراق درو لاسزا
 تل ابا رنک او یا را ےب زان بام عنط تفاطل یاد
 هغو ناسا شوخ نالوا. دمج و برع هکلب هد هسورع

 بعل باب راو زادرپ هصقوناراتفک نیرشو زاتناکدنزاسو زادک
 سلح لبخاد هپ وانلا قي رطیبع بغشو وهل تاع او برطو
 هلان تر اهمو تر. دف ااه ظا یزب ره بول وا یرت واه

 نون هلی اسحا نوتلا چ وآ جوآ باو دنا راتراطشو راتک ازت

 راک نیرش رب هد لح وب ند هلجو .یدیاراردیکرزول وا
 هدا د ارا نیس هفيطل

 تادا دا نهی ات نامش ف اا همه, . هیشیطا
 نو قو « ه كتلك كجب ه دا ماعلا مان كس هاتش داب

 هلهق لب روپ لاوس ېس ږږډ مرتسا .كنکدز /یپ مقسا نوتا
 نامر ذ وید نوساروارید كروس لاو .هرکصندنا روا نبسالا
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 ( ناخ دارم ناطاس تئطلس رکذ رد)

 (روفغلا ناخیلس ناطلس نا )
 یداج هئاعس و نیسجو ثلث هنس یراتداعسا ت دالو
 یراسون اغ داعس سولو /مادناوکح یعشب لنسلوالا
 عقاو هداعب رالاموب یوکی عکس كافت رشناضمر ۹۸۳ هتس

 موحرح دی زاب ناطاس یرزتهکردارب یرراوکرزبردپ ردشلوا
 هر هتسکانوا هدنساننا هب راحتنالوا عفاو هدنسا ره هنوق هلا

 ههاکناج تكنج لوا « دنسوراب یس هعلق هنوفیح بولوا غلاب
 ه دعب رایدنل و سضاح هلهجو لوا هدشارخ لدشاخرب لواورظان

 لام یرلترضح ناخ ن ایل ناطلس یر رابت یلاع دج
 نط طو هیچ هلکعا نیس وز رآ یس هدهاشم یرلل اک اب

 هل ه دهاشم یرلفب رش رادید مانا هجر و رابدتروتک هب هیلع
 رلبدا ۲ ماک ن دماجرفان تلف رود هلب ذذْلت یرلفیطا تبحاصمو
 درب هدودعمرمغ دوقن زص هماهواو ماقرا هرکصندندمرب و
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 نیسهعلق ههسخا یرلترمضجاشاپ ناعنک ریظن یب رب زو
 کودتا عد

 تع.رع هر رب بناح یر رطح هاشلاع هاشداب ولتداعس

 یرلقد ر وب

 رد هدنرکذ یلاوحا كناخهنوکرسا

 ردە یرللوخد هتداعس هناتسا | كهاشداب ر ولتداعس

 ۱۰ 4۱ هنسذعا ید فدا اراددادغب نویاه رعسلاچا

 یسهییس هجو كن هریک + هلقنالوا رسم لیس | یمگجرب

 رد درک

 هفت رشلا قاما نمو

 ام
 2م ناکاو وتن ین ند ا

 ده دنرت د هر :

 رکب رايد بناج نويا هٽ ع رع
 یور تدامش رک ذرد

 یدادش .نیدلادحتمشلاحرد

eSهبلع یلاعت هلن اذج ریدادعن  

 هاشم زراوخ دم ناطاس رکررد

 راوخوخ نآ جورخ و ریست ین کنج لاوحا لاجا

 روو
 رارا هصق

 ابا تی دادغب تراغویوک الههصق

 ۱۰٩۹ هنس ةيلعلا ةتطلسلاراد بنام نوبامه تع رع

 ۱۶ین هلع لاعب هلا ةج ریزاغ ناخد ا م ناطاستافو

 ۱۰4۹ هنسمرکلالاوش
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 م هت و یرافدلوا شکر کسع هنادم رهش ندا

 ردشدنلوا :رسصاحدادغلو شودنلوا تدوغندلحون

 ىس هعلق لص وعو یغودلنوق رکسع ةن هعلق هلخ

 2 یتیدنل وا اج
 ندمورض راو ییند الشق هدنندز اف 2 رلد ریز و

 ا یکید روک نیک رادت رفس

 رو ۷۳۹ اشا ظفاحو لرع كلا یوم رزو
 یودل وآ ظعا
 یعودلوا ,طظحا ر زو كناشاب بحرو للتف كناشاب طفاح

 ا قر و كن انشا یطصع زادرفد
 ر د ةدنرکذ یرالت نا هفیلخ یس ومو نن هفیلخ
 ۷3 . تلقلا زاسکنازانا نمو

 مظعا رب ز واشا دو یلتف اشاب بجر مجاز زو

 . یودلوا
 رد الا ىلاق هنا خان مولا تارات ظذ | تارات نمو

 مولا راها
 9 تو لار و ز كه اشداب ولت داعتس

 یرلت مایه

 ت رعنآ هکلواواری زت تراغو ناور نوار فس لاا
 ۷٠٤٤ هنس كزاملا ناضمر رغ تسلا مون ق نوا

 ی مت مج يقالخا نضب شدت اشابیسوم
 رد هدنرک ذ

 ی رانویابش تع نع مات الادعب

 "ر وقفم هاش دان *یک هنادرحو یکندارلانمو

 ر دهدنزکذ یلاوخا نالوا عقاو هرکصدنهف ناور
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 ۱۰۳۲ هنس اساب ن او

 ۱ لاجا

 ۱ ۱:۳۲ هنس هدععلاید ۱4 ف ناخدجا

 رد هدنرکذ ثد اوح ضع هدس ولخ بیقع

 سکر چ ندش مظعا ریز و و اش اب ییع شکن اک لت ۱

 ۱۰۳۳ هنس اش اب دم

 ردیکو دتا ر وھقم یب «ابا كن اشلا لیلج راد مس ,
 لتفیناخ یاقیح راق كوار وام ندنرلکلم ناتسح روک

 ۱۰۳۶ هنس یکرد ردتا تعاطا یاتسح روکو

 .تدوع 2 یو کودتا روصح یدادغب اشا ظفاح

 ۱۰۳۰ هنس یکودلبا

 والا ليلخ هد هنا هعفد و لزرع كن اش اب ظذ اح

 ۱۰ ۳٩ هنس یعودلوا یظعا

 ندناو هراد رس كناشاب نیسح نلشدد هللا رکسع

 . ودل وا دیش هدسعبو یلوصو هب هز انآ

 شودلوارادرسو ظعا ریز و كن اش اب ورسخ

 FA یودلب | حق نیراهعلق هځسخاو یو رضراو

 هنم هنشردهدن رکذ قع رع هتل ودرد كرادقعاعراد سس

 ۱۰۳۹ هنس ردهدنرک د قع نع هل تدندادغب تالماج ریزو

 ودنا لس هعلق را کرادیا

 ۱۰۳۹ هنس ردیکو دتک هش امل.ق كلاع تب رخو

 ۲۳ یاسا اه لسزاو ید ,كنس هعاق ناب رهم

 ۱۰۳۹ هنس كراشا نام

 يودلا تع ع هلا رکسعملد ریزو

 ودنلوا هجوت هنس هملق نانج اب
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 ردیفی دلوا عظعارب زوكناشاب لع نادوبقولب وکناتسا

 یفیدز و روباط موح مه اشاپ ردنکسا ریادرب زو
 ۱۰۳۹ .هنس ق

 زدیندلوا د *یزاغوب لوبناتسا عباقولازداون مو
 ج دیش ناطانسی مهکر دا ار هاشدان ر ولتداعس

 ۱۰۴۹ هنس یکودلنا

 A هن تاب خو ین کنش 1 رو

 رد هدنرکد یترازو

 نب و تع رع هنن رفسنیتوحتكموح مح ناعکناطلس
 ۲۰۴۰ هنس هرخالایداج ۷ قق دوع

 عب ادبلانمو

 لئافطصم ناطاشو یداهشكموح رح نامعناطلس

 ۱ ماکحالا بنارعنمو

 نان /لادشاتت نا ناف قیاطضمناطاس نول
 ۱۰۳۱ هتس تخرلا بحر

 یتلرادرنةنبرژوا هزاا ناشاد و څر ز زو هدازهلاغیح

 رد هدنرکذ ست

 یراقدلوب رفظ ساعد شابلرق ه دانآ تشهب د ادغب
 ۱۰۳۳ هنس لوالا عن ر۱؟قن

 تعاطا یدارگاو نا رعو یعودلا یلصوم هدعب

E ER Eییدردنوک هما  

 هنم هنس یف

 هنسودرا س ال رد یارعا یس هلسف یاط هدنیحو

 رد هدنرکد یرلقدباح



rov 

 ییجشناجبرتپ ریهشلا یدنفارع شنا
 یییبش الاربما ظعاود متشلا ربکلا ےشلا

 یش اشاب جارج مهشلا یدنفا هاربا حس 7

 یدینقنلا یدنفا نيدلا ۳ شا

 دم ناطاس نبا ناخ نط صم ناطالس ترضح س ولج
 ۱۰ ۲هنس,دجهلاید ۲۳ ق ناخ

 ناخدجا نابطلسنا دیش ناخ ناعع ناطلسسولج

 ۱۰۲۷هنس لوالاعیب ر هرغف .
 رادرس بناج و ینبیتلوا جارخا نویابم ماج ماعنا
 یدلر دنوک هر ادقعلاع

 ِ ۰۳۷ هنس

 ایدناز یتودناوا ناور هم مالسا رکسع ندرکباد
 ۱۰۲۷ هنس ف ی اینا لرکسع نارو

 لنډ ه دنرکذ قع زع لرادرس هب راح ا دعب

 ینبد راوكم السا رکسع نیک د هپ ارڪ مان هوارس
 ییبدلوا لقوم صو

 هلاك سغو یکید ردن وک هرچڊ ,بكهاش ىلصلا دعو
 ۱ ۲۷ هنسيدلرپدت | تدوعیسج با

 اشابدجدامادبوتلوا عفر ندعلم ماع ام اشا دم وص

 مظعار, زو هنب رپاشاپ لیلخ هدعبو یفید_لوآمافماق
 ۱۰۲۸ هنس ف ینبدل وا
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 هسو رکنا هنر ودنک اشا دا رع ر زو روریم كموح رم
 یودتیاص هلاراشمو کودتا رادرمس
 ردیفیدلوا مظعا رب زو كن اشا شیورد
 هنس هظذ اح هم 2 وا وام داهرف یشاب یب اتسوب

 ست مس کل راد مس

 الو ناح كم وح رع ديلا یوم راد رس

 قګنع هنیر ز وا
 تاراسخوتاراف نیرهش هسورب كن قش مان ییغوا ردنلق
 یودتا

 رینساو معتق یلح هر راسحنا دهداشاب داره ميکری ز و
 یودتا اتشم یرهشل وا شف ل واو یودتا
 یغودصی نیر ادتقا ناک بوصاب یی وط تالبلج ریزو
 ردهدنرک ذ یدوعص هنعاقم قل رادرس نیاشاب حوصت
 هب هن ردآ كنب رات طح هاتملاع هاش داب ولتداعس

 رد *دنرکذ یرات ع
 " "دعلقو ضیدلوامظعا ریزو كن فاپ دج ینا رپ زو
 یودننا تدوع متف یپ بودیا هرصاح یناور
 بصارادرس هشابلرقو نی دلوا یظعا ریزو كناشاپ ل الخ
 دوا
 مزاع نور رس تنطلس وب كم وح رم ذجا ناطلس
 : ,یتیدلوا اقبلا راد

 ناخ دم ناطاس هد ارش

 یارزو نالوا هد اح دجا ناطلس نواه رصع

 رد هدن رکذ ماظع
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 یسالتسا نیشادلرُف هناورشو هک

 ینل رادرس نامژ كناشاب دال ال

 ار لاو نوح دل ا
 یروبعرکسع هر هطا

 یراک تشاع ا لد الح

 یاو كنا مرا علت
 روفغم هاشاب ناک د ارش رکذرد

 الع رھ اشم نالوا هدنرله رش نامز

 ناطلس نا ناخدجا ناطلس تنطلس رکذ رد

 ۱۰۱۳ هنس ناخ دار

 یتیدنلوا تبانع هی اشاب دم اربک ترازو
 یودتا روصحنسهعلق نوغرتسا كميلایموم رادرعس

 نوغ رتسا علق حق

 میهاربا شوخ رس لک هک یی ن دنس ارعا یی اقج وپ
 یراکدتا ت راغ ن راف رط جم هلی اشاپ
 نيد كناشاب قط نجتراص ماقم
 برد راه رار اغ ا یا رف داب
 یعزع ه هس ورب كهاش داب ولتد اعس

 یلزع كناش اپ نانس قوص

 رگیدتیاعیزوت بج اوم هد دازغاب ریقف وب

 هج لاک( حین ناو اد از لل
 یتیدلوا راد رس

 ی افو كن اشا د نهدتقا

 رد هدنرک د تافلحو هک رو ناتا كم وحرم



 اشا دجا م داشت مازا

 یس هرصاع یکلوا كنودن

 اشاپ یب ر وطاس لتق
 یرفسرا وبا تكناشاب مها ربا ےظعارب زو

 یس هنسح قالخا ضعب كار موح

 ےک ولو *دعلق ےک

 ندش ےظعار زو و اشا ےھارا ا زو تافو
 4 نسح یک

 یتددلوب رفط a راقک

 ییارهناو یسهرصاحی هربنق راک.

 یصالعسا ندرافک ی ديال ۱ | علل ییوتسا

 و هلک رح ژروم لکیس

 یس هرصاح هددننات * ید د كنود

 یودلک كن اخ رات
 یروهلخ ریال هدتساتب لوظان
 :یرالتقراغآ نام یساناهداعسلارادورفنضخ یساعاوش
 یهجوت هبهناتسا كناشا نسح یعشع ہظعا رب زو
 ناعع زارب وب لتق
 لتفو رع نا شات نسح یعسع

 یتیدلوب رفطهزپربت صف الخ شابلرق
 ینیدلوا رادرس كناشاپ نسح یاس
 ینیدلوب رفطشابلرق هناوع هعاق

 ینیدلوارادرس هداز هلاغیج قیاس ملنعاریزو .



 ناخدایناطاسنا ناخد ناطاس تنطاسرکد رد

 ینیدلوا رادرس هقالفاو مظعا ریزو كن اشاب داهرف
 یتیدلوارادرسكناسا دڅه نوح ا دطاحخ ندناج نود

 یییدلوا هج وتم هق الفا بناج كناشا داهرف

 بوراو هقالفا  كناشاپ ناسر ادرس مظعارب زو

 ۱ یتیدلوا منم
 ییدلک هنادعب كناخ ر الات

 یکیدتیا روصحمرفاک نسهعلق نوشزتسا

 ییبدلو رفظ هنوغزسا كرافک

 یلاوجا رص

 یدل 9 هرو
 فافوو صن كناشاب دع الالو ی رع كناشا ناتسرادرمس

 ۱ نورعمرفط نوا تع رع

 شلو رفطهتس هعاق ناوطخ هكرافک
 ۵ کا عاف هرصاح

 یکنح لیصفت ل ر وهعم ر ول اط

 یتیدنلوا : اقبا هیاشاب میهاربا كنامظعترازو
 شات دم ندش رادرس

 ا هعفد راتات “وملة حد

 حاو یارهص رد روباط *هب راح -

 رد دل وب رفط هرس هلو قان AAA رافک

 هدنلیصهت یرفستازاو هد هنناب ؛هتسلزاشاب یب روطاس
 ۱ دانح *ریاو یر

 تاراو رضا
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 یناح وتف نالوا

 ساملرخرک اسعات aL ر رفعح ءريطع ۶ هر راح

 یا لت هاب نەك ناشار طجو یا مع تن راو خرید

 ینیدلوا دقعم ص هلا مع

 اشا ر داه رف دخ ار

  یتیدلوا مظعا زو هد دل "دعفد كناّشأب شوایس

 یاوحا لاجا كناشاب نسح سیو رد هد هتس وب

 ` ییدلوا بآ قیرغو ییارهنا كن اشاپ نسح
 رادربس هسو رکناو ےظعار زو اشابنانس هد هاب ؟هعفد

 ۱ ی دل وا

 دارفلب ینوتسا رد راس

 یییدلوا مرنم ه دّتس هر راک ناوطخ السا رک

 یییدنلوا هرصاح كن هعلق مان نیئراصوراباب

 _ یتندلوا روهقم كني روباط قنا
 ناوالم هع السا کک قاع را"

 یکیدلک یرامدآ و هد و و 1

 ددل وا و اق نارو

 یری دن یوس صعب راد رس

 ینایصع كنس هد وب و نادغل

 لاح نایصع قیقح رد

 ۱۰۰۳ هنس ناخ دا رع نااس تاو

N OO 

 سک
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۰۹۵۱ 
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 راد رعس تافو ۱

 اشا نانس ثلانرب ز و ندش راد رس

 سابل زق كلاع بناجت رادربس تیزع
 هللا یوم راد رس ندش مظعا ریزو

 سیلقت بناجم رادرس تع رع
 یدک یعلبا نده ارک هاش

 یوا روس كن اخ دم ناطاس هدارهش

 یالطا هلل اوحا مص كه انلاع اش داب

 اشا و ایس ندش مظعا یزو

 عي اف و ر وهظ
 لوق ماساب اشاب نان شعب را

 نات رود ندش ربسا

 یتیدلوا رادسس هق رس راد كن اشاب داهرف

 هنو اه یغاصس كن راترضح تخت اوح*هدارهش

 ی راج وم
 یکددنک هتل ود رد كن اشاب ناغع

 هيلا یوم برشم قیقح رد
 اشا ناعع نکس ےطعا رزو

 مچ بناج هلا یوم ندش رادرمس

 اشا فس و هداز هآ اح 4 راع

 ۱ سال نف ۰ هلع

 ییدلوا روصحت كم السا رکسع نالق هدزبرت

 ساب فس و هد از هل اعیح ندش راد رس

 لد راو هزر كيلا یوم راد رس

 هددادعب بناج و یتییدل وا راد رس كن هد از هلاغیج



 ( یوم راتتسرهف )

 ناخےلسناطلس نا ناخدا مناطاس تنطلس

 تاثداوح نالوبعوقو سول ادعي
 . ماظع یارزو نانلوب هدن رانو اه دهع

 ارزو نالوا لصاو هن دنسم یظعاردص
 مارک یالعرکذر د

 مارک میاشم رکذ رد

 تاوزغو تاحوتفرک ذرد

 ر دنکسا بناج ر ادرس روبع
 ردل- یارععرد ریطع "هر راح

 هردنسکلا ناخ نا ناخدنول تعاطا

 یکس طاق عنق
 ناخ هرک ا اث هر راح

 یدایش كنس” داق شرا

 وف رویت *دعلق حق
 ناورش تیالورب رحرکذ رد

 شرازا ر ادرس تدوع

 مورض را یاتشع رک اسع لوخد

 شراک اح مارهنا رک ذرد
 اشا نا *هرصاحم
 یتا هنس نواه ر فس
 سلق” هعلق هرصاح

 ناور یاکلوا تراع

 یتدوعو یوصو هناورش كناخ یارک دم
 اشا دج مظعا رب زو تداهشربخ
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